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Dvojpísmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií

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

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

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

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

DE Nemecko 
DJ Džibutsko 
DK Dánsko 
DM Dominika 
DO Dominikánska republika 
DZ Alžírsko

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

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

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

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

HK Hongkong
HM Heardov ostrov a McDonaldov 

ostrov
HN Honduras
HR Chorvátsko
HT Haiti
HU Maďarsko

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

teritórium
IQ Irak
IR Irán
IS Island
IT Taliansko

JM Jamajka
JO Jordánsko
JP Japonsko

KE Keňa
KG Kirgizsko
KH Kambodža

KI Kiribati
KM Komory
KN Svätý Krištof a Nevis
KP Kórejská ľudovodemokratická 

republika
KR Kórejská republika
KW Kuvajt
KY Kajmanie ostrovy
KZ Kazachstan

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

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

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

OA Africká organizácia duševného 
vlastníctva

ON Omán

PA Panama
PE Peru
PF Francúzska Polynézia



PG Papua-Nová Guinea TN Tunisko
PH Filipíny TO Tonga
PK Pakistan TP Východný Timor
PL Poľsko TR Turecko
PM Saint Pierre a Miquelon TT Trinidad a Tobago
PN Pitcairn TV Tuvalu
PR Portoriko TW Taiwan
PT Portugalsko TZ Tanzánia
PW Palau
PY Paraguaj UA Ukrajina

UG Uganda
QA Katar UM Menšie odľahlé ostrovy USA

US Spojené štáty americké
RE Reunion UY Uruguaj
RO Rumunsko UZ Uzbekistan
RU Rusko
RW Rwanda VA Vatikán

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

TC Turks a Caicos
TD Čad
TF Francúzske južné územie
TG Togo
TH Thajsko
TI Tadžikistan
TK Tokelau
TM Turkménsko



CAST

VYNÁLEZY



Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov

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

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov

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

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

BB9A zverejnené prihlášky vynálezov MM4A zánik patentov pre nezaplatenie ročných
FA9A vzdanie sa alebo odvolanie udeľovacieho ko poplatkov

nania MM4F zánik autorských osvedčení pre nezaplatenie
FC9A zamietnutie prihlášok vynálezu ročných poplatkov
FD9A zastavenie konania o prihláškach vynálezu PA4A zmena autorských osvedčení na patenty
FG4A udelené patenty PC9A zmena dispozičných práv na vynálezy
MA4A zánik patentov vzdaním sa PD4A prevod práv a ostatné zmeny majiteľov
MA4F zánik autorských osvedčení vzdaním sa patentov
MC4A zrušenie patentov QA9A ponuka licencií
MC4F zrušenie autorských osvedčení SB4A zapísané patenty do registra po odtajení
MH4A čiastočné zrušenie patentov SB4F zapísané autorské osvedčenia do registra po
MH4F čiastočné zrušenie autorských osvedčení odtajení
MK4A zánik patentov uplynutím doby platnosti
MK4F zánik autorských osvedčení uplynutím doby 

platnosti

- kód



Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v prihláškach vynálezov

HA9A meno pôvodcov
HB9A oprava mien
HC 9 A zmena mien
HD9A oprava adries
HE9A zmena adries
HF9A oprava dát
HG9A oprava chýb v triedení
HH9A oprava alebo zmena všeobecne
HK9A tlačové chyby v úradných 

vestníkoch

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

patenty autorské osvedčenia

TA4A TA4F
TB4A TB4F
TC4A TC4F
TD4A TD4F
TE4A TE4F
TF4A TF4F
TG4A TG4F
TH4A TH4F
TK4A 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



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. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, 
v znení neskorších zákonov.

4133-81 A 61K 9/20 664-96 B OlD 1/06 1393-96 B 2ID 22/20
6961-84 C 07C 49/813 670-96 C 08G 81/02 1400-96 F 16L9/12
2195-87 A OlN 57/24 672-96 C 09D 17/00 1410-96 A 61F2/36
2883-88 A 61L 15/16 689-96 C IlD 3/386 1416-96 G OlN 31/22
377-89 G IlB 7/00 702-96 A61K31/80 1418-96 C 07C 311/00
2042-90 G IlB 7/00 715-96 G OlN 27/30 1426-96 C 07K 5/06
6567-90 C 07D 233/74 734-96 C IlB 7/00 1430-96 C 07C 259/02
1213-92 C 07D 477/00 765-96 A 61K 39/02 1442-96 F 16B 35/04
919-94 C 09J 189/02 776-96 B 21D 43/11 1443-96 F 16K 1/12

1301-94 C 12N 15/12 816-96 H 05K 7/20 1444-96 B OIJ 3/00
1367-94 E 02D 5/02 858-96 B 65D 77/22 1445-96 E 04F 11/16
1438-94 C 10L 10/00 881-96 C 07D 211/60 1447-96 B 01D 15/08
1475-94 C 09B 61/00 886-96 A 61K 31/395 1452-96 A 23 D 9/00
1518-94 F 03B 3/00 907-96 C 04B 28/04 1463-96 B 29C 31/04
1570-94 F 03B 3/04 910-96 A 61K 9/00 1471-96 C 07H 15/04
419-95 C 07C 29/15 923-96 C 07D 471/02 1482-96 A61K9/70
676-95 F 41C 3/00 942-96 C IlD 3/386 1484-96 A 61K9/14
722-95 F 25 D 17/04 967-96 C 07D 413/06 1489-96 C 07C 50/14
870-95 C 10L 5/02 968-96 C 08G 63/82 1491-96 A 23L 1/19
906-95 C 07K 1/12 969-96 C 08G 63/08 1497-96 B OlJ 23/28
972-95 F 04F 5/00 971-96 C 08} 5/18 1499-96 B OlD 35/02

1018-95 B 21H 1/10 988-96 C 10L5/14 1501-96 C 07K 5/10
1097-95 B 25B 7/12 1039-96 C 05G 3/08 1517-96 B OlJ 10/00
1111-95 C 07D 277/60 1045-96 A 63H 33/08 1518-96 C 07H19/10
1113-95 H OlF 27/28 1056-96 C 09K 7/02 1520-96 B OlD 53/86
1123-95 C 07D 471/02 1081-96 C 07C 277/00 1524-96 C 07K 14/785
1162-95 C 08L 1/10 1089-96 A 61K 31/165 1525-96 A 61K7/50
1169-95 C 07D 495/04 1099-96 C IlD 3/39 1534-96 B OlD 63/02
1190-95 C 09J 5/10 1105-96 G OlV 1/00 1561-96 B 31F 1/28
1209-95 C 08F 10/06 1134-96 C 12N 15/18 1565-96 A 47J 31/08
1214-95 C 08L 95/00 1136-96 C 07C 259/06 1571-96 C 07D 305/14
1306-95 C IlB 1/10 1149-96 B 60T 7/06 1572-96 A 61K 31/675
1338-95 B 21D 13/04 1150-96 C 07C 213/02 1576-96 C 07D 401/12
1348-95 C 12P 7/48 1151-96 G OlN 33/543 1597-96 B 21B 23/00
1360-95 C 08G 12/32 1187-96 A 61K 38/02 1599-96 C 07C 237/06
1371-95 B 60C 11/00 1194-96 A61K9/10 1600-96 C 12N 15/13
1419-95 C 05C 13/00 1208-96 F 16L 33/22 1640-96 A 61K 38/00
1458-95 C 08L 67/06 1214-96 C 07B 63/00 1644-96 C 04B 35/66
1515-95 C 07C 5/22 1216-96 G 21C 3/348 1646-96 A 61K 31/55
1525-95 C 07D 491/22 1223-96 C 08F 2/22 1647-96 A 61K 38/13
1540-95 C IlD 3/10 1224-96 C 04B 24/34 1667-96 C 07C 49/753
1600-95 C 07D 263/30 1228-96 H 01H 3/30 1671-96 B OlD 17/02

65-96 A 61K 31/57 1230-96 C 12N 15/53 1677-96 H OlR 13/33
164-96 C 09D 167/02 1238-96 A 61K 9/00 1678-96 A 23 K 1/165
243-96 C 10G 33/06 1239-96 A61K9/00 1679-96 B 60B 37/12
278-96 C 10B 1/10 1244-96 B OlJ 21/06 1684-96 B 32B 3/00
299-96 B 6IL 27/00 1289-96 C 07C 43/29 1-97 C 07D 471/04
359-96 A 61L 15/00 1305-96 F 04C 19/00 6-97 C 07D 305/14
367-96 C 10B 53/00 1307-96 C 07D 277/58 40-97 A 23L 1/0524
380-96 B 65D 65/00 1310-96 A OlN 63/00 56-97 A 61K 9/00
391-96 A 61K 9/16 1316-96 A 61K 35/12 57-97 B 60H 1/00
392-96 A61K9/16 1318-96 H 01M 2/16 62-97 C 07C 17/02
411-96 C 10L 3/00 1324-96 A 61K 47/34 105-97 A 01N 51/00
413-96 C 10J 3/46 1341-96 A OlN 59/14 106-97 C 10G 47/16
415-96 B 21C 3/12 1343-96 C 12N 15/38
538-96 C IID 11/00 1347-96 A 23L 1/238
549-96 F 24D 7/00
577-96 C IlD 17/06 1352-96 A 61K 31/565
588-96 C 09C 3/10 1365-96 C 07K 14/70

1384-96 C 07D 309/32
640-96 A 61K 31/505 1389-96 A 23 K 1/16
661-96 C IlD 17/06 1391-96 A 23G 9/20
662-96 C IlD 17/06 1392-96 C 12N 15/82



Trieda A

6 (51) AOlN 51/00, 47/40
(21) 105-97
(71) BAYER AKTIENGES SELLSCHAFT, Leverku

sen, DE;
(72) Dutzmann Stefan, Hilden, DE; Erdelen Chris

toph, Leichlingen, DE, Andersch Wolfram, Ber- 
gisch Gladbach, DE; Dehne Heinz-Wilhelm, 
Bonn, DE; Hartwig Jurgen, Leichlingen, DE; 
Stenzel Klaus, Dusseldorf, DE, Krámer Wolf
gang, Burscheid, DE,

(54) Prostriedok na hubenie škodcov na rastlinách
(22) 17 07 95
(32) 28 07 94
(31) P 44 26 753 3
(33) DE
(86) PCT/EP95/02799, 17 07.95
(57) Prostriedky na hubenie škodcov na rastlinách, 

ktoré obsahujú kombináciu účinných látok ago- 
nistov alebo antagonistov nikotínových acetyl- 
cholínových receptorov hmyzu, totiž zlúčeniny 
všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substitu- 
enty významy uvedené v opisnej časti, s fungi- 
cídmi, ich výroba a ich použitie na hubenie škod
cov na rastlinách.

/(A)

R4<c/(2)
Il
X-E (!)

6 (51) A OlN 57/24, 57/22, 57/20, 57/08,
57/06, 57/04, 53/00, 41/04, 37/30

(21) 2195-87
(71) Rhone Poulenc Inc, Monmouth Junction, NJ, 

US,
(72) See Raymond Michael, Franklinton, NC, US, 

Fritz Charles David, Raleigh, NC, US; Manning 
David Treadway, Cary, NC, US; Wheeler Tho
mas Neil, Raleigh, NC, US; Cooke Anson Ri
chard, Durham, NC, US,

(54) Prostriedok na reguláciu rastu rastlín
(22) 30.03 87
(32) 31 03 86, 04.03 87
(31) 846 392, 017 150
(33) US, US
(57) Prostriedok na reguláciu rastu rastlín so synergic- 

kým účinkom, obsahujúci kyselinu 2-chlór- 
etylfosfónovú alebo etefón a derivát kyseliny 
malónovej všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 
znamená atóm vodíka alebo Ci-C3 alkylovú sku
pinu, Y1 a Y3 znamenajú atómy vodíka alebo Y1 
a Y2 spoločne s atómom uhlíka, ku ktorému sú 
pripojené, tvoria cyklopropánovú alebo cyklobu- 
tánovú skupinu, R3 znamená atóm kyslíka alebo 
skupinu NH, X znamená atóm halogénu, trifluór- 
metylovú skupinu alebo metylovú skupinu, 
n znamená číslo 0, 1, 2 alebo 3, pričom X sú rov
naké alebo rozdielne, pokiaľ n predstavuje číslo 
väčšie ako 1 Hmotnostný pomer uvedeného ete- 
fónu k uvedenému derivátu kyseliny malónovej je 
v rozmedzí od 1 50 do 50 1.

6 (51) A OlN 59/14, C 23F 11/18, C 09D 5/14
(21) 1341-96
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO

NAL, INC , Memphis, TN, US,
(72) Lutey Richard W , Memphis, TN, US,
(54) Prípravok na zabránenie/zníženie korózie ale

bo tvorby škvŕn mikroorganizmami a spôsob 
ochrany

(22) 29 03 95
(32) 22.04.94
(31) 08/231 715
(33) US
(86) PCT/US95/03897, 29.03 95
(57) Prípravok na zabránenie a/alebo zníženie mikro

biologický ovplyvnenej korózie a na ničenie 
a/alebo zníženie rastu aspoň jedného anaeróbne
ho, fakultatívne anaeróbneho alebo mikroaerofil- 
ného mikroorganizmu Prípravok obsahuje bon- 
tan a aplikuje sa v účinnom množstve v oblasti 
náchylnej na mikrobiologicky ovplyvnenú koró
ziu a/alebo rast anaeróbnych, fakultatívne anae
róbnych alebo rmkroaerofilných mikroorganiz
mov Ďalej sa nárokujú spôsoby použitia príprav
kov obsahujúcich boritany.

6 (51) A OlN 63/00, 63/02, C 12N 1/20 
//(C 12N 1/20, C 12R 1:38)

(21) 1310-96
(71) SVENSKA LANTMÄNNEN, R1KSFORBUND 

EK FOR , Stockholm, SE,
(72) Gerhardson Bemdt, Uppsala, SE, Gustafsson 

Annika, Uppsala, SE; Jerkeman Tiiu, Mársta, SE, 
Jingstrôm Britt-Marie, Bjorklinge, SE; Johnsson 
Lennart, Uppsala, SE; Hôkeberg Margareta, 
Uppsala, SE;

(54) Prostriedok na kontrolu chorôb rastlín a spô
sob jej vykonávania

(22) 13.04 95
(32) 18.04.94
(31) 9401307-5
(33) SE
(86) PCT/SE95/00408, 13 04 95
(57) Prostriedok na kontrolu chorôb rastlín, spôsobe

ných patogénnymi hubami , obsahuje nový kmeň 
mikroorganizmov MA 342 Pseudomonas chloro- 
raphis, ktorý je deponovaný v Národných zbier
kach priemyselných a morských baktérií Limited 
v Škótsku, pod poradovým číslom NClMB 
40616, alebo jeho mutanty, ktoré majú v podstate 
rovnaké charakteristiky, alebo ich antipatogemc- 
ky aktívne metabolity, alebo ich deriváty

6(51) A 23D 9/00, 7/00, C IlC 3/12 
(21) 1452-96
(71) UNILEVER NV, Rotterdam, NL;
(72) Sassen Cornelis Laurentius, Schiedam, NL,
(54) Úplne stužený tukový materiál, spôsob jeho 

výroby, nátierka a pokrmový tuk s jeho obsa
hom



(22) 03.05.95
(32) 10 05 94
(31) 94201322.8
(33) EP
(86) PCT/EP95/01681, 03.05.95
(57) Úplne stužený, ale inak chemicky neupravovaný, 

tukový materiál použiteľný ako tuhá surovina, 
ktorý má nasledujúce zloženie mastných kyselín: 
C12 9 až 45 % hmotn., Cm 1 až 5 % hmotn., C16 3 
až 7 % hmotn., C]8 viac ako 40 % hmotn., iných 
do 10 % hmotn. Tieto mastné kyseliny sú uspo
riadané v nasledujúcich triglyceridových kombi
náciách: H3 0 až 35 % hmotn., HHM 20 až 80 % 
hmotn., MHM 10 až 60 % hmotn., M3 0 až 10 % 
hmotn., H predstavuje nasýtené mastné kyseliny, 
ktoré majú viac ako 15 uhlíkových atómov 
a M predstavuje nasýtené mastné kyseliny, ktoré 
majú 12 alebo 14 uhlíkových atómov, poradie 
symbolov HaM predstavuje polohu mastných 
kyselín na triglyceridovej molekule. Spôsob vý
roby takéhoto tukového materiálu, nátierky a po
krmové tuky, ktoré obsahujú takéto tukové mate
riály

6(51) A 23G 9/20, 9/02
(21) 1391-96
(71) UNILEVER NV, Rotterdam, NL;
(72) Baker Terence Paul, Rushden, Northamptonshire, 

GB; Bee Rodney David, St. Neots, Cambridges
hire, GB; Darling Donald Frank, Denton, Nor
thamptonshire, GB; Sawant Vijay Arjun, Wel
lingborough, Northampton, GB;

(54) Spôsob prípravy prevzdušnenej cukrovinky 
a prevzdušnená zmrzlinová cukrovinka

(22) 15.04.95
(32) 29.04.94
(31) 94303145.0
(33) EP
(86) PCT/EP95/01429, 15.04.95
(57) Spôsob prípravy prevzdušnenej cukrovinky s ná

rastom objemu od asi 20 % do asi 200 % zahŕňa 
použitie prevzdušňujúceho komponentu, plynu 
obsahujúceho aspoň 60 % objemu oxidu uhličité
ho. oxidu dusného a ich zmesí. Cukrovinková 
kompozícia je ďalej podrobená mraziacemu kro
ku, pričom prevzdušňovacia mrazená cukrovinka 
má súvislý tukový povlak formovaný aspoň na 
jednom povrchu.

6(51) A23K1/16
(21) 1389-96
(71) Degussa Aktiengesel Ischaft, Frankfurt, DE;
(72) Loiter Hermann, Dr., Altenstadt, DE; Drauz Karl

heinz, prof., Dr., Freigericht, DE;
(54) Použitie vodných roztokov solí L-tryptofánu 

a/alebo L-treonínu
(22) 28.10.96
(32) 02.11.95
(31) 195 40 788.1
(33) DE
(57) Použitie vodných roztokov solí L-tryptofánu 

a/alebo L-treonínu na dopĺňanie zmesových kr
mív Vysokokoncentrované roztoky solí L-trypto- 
fánu a/alebo L-treonínu sa dajú jednoducho

a presne dávkovať, dajú sa vyrobiť s vysokou 
koncentráciou s obsahom medzi 30 až 70% 
hmotn. a majú, minimálne tri mesiace pri nízkych 
vonkajších teplotách, prekvapivo vysokú stálosť 
pri skladovaní (malý sklon ku kryštalizácii, žiad
ny chemický rozklad, žiadna tvorba racemátov)

6(51) A 23K 1/165
(21) 1678-96
(71) ERBER AKTIENGESELLSCHAFT, Herzogen- 

burg, AT;
(72) Erber Erich, St. Pôlten, AT;
(54) Kŕmna prísada na inaktiváciu mykotoxínov
(22) 18.10.95
(32) 19.10.94
(31) GM 357/94
(33) AT
(86) PCT/AT95/00204, 18.10.95
(57) Kŕmnou prísadou na inaktiváciu mykotoxínov 

v krmive prípadne tráviacom trakte zvierat je en- 
zýmový preparát vyrobený z enzýmov produko
vaných organizmami zo skupiny rastlín, baktérií 
alebo protozoí, v množstve od 0,1 do 3 kg/l 000 
kg krmiva, pričom enzýmy produkujúce organiz
my sú zvolené zo skupiny, ktorá je schopná tvor
by epoxidáz a/alebo laktonáz.

6 (51) A 23L 1/0524, A 23G 3/00,
A 23P 1/04, C 13K 1/00

(21) 40-97
(71) Pfeifer & Langen, Kôln, DE;
(72) Ludovici Karl, Bergisch Gladbach, DE, Hoff

mann Rolf-Dieter, Elsdorf, DE; Bongers Ulnch, 
Kerpen, DE;

(54) Spôsob výroby želatinujúceho pomocného 
prostriedku

(22) 12.07.95
(32) 14.07.94
(31) P 44 24 866.0
(33) DE
(86) PCT/EP95/02712, 12.07 95
(57) Spôsob výroby želatinujúceho pomocného pros

triedku povlečením zrnitých častíc cukru jemne 
rozomletým pektínom, ako aj prípadne jednou 
alebo niekoľkými zložkami, napríklad kyselinou 
citrónovou, citrónanom tridraselným a sorbátom 
draselným, spočíva v tom, že sa najskôr cukor 
prípadne spolu s kryštalickými, hrubo zrnitými 
zložkami, ako napríklad kyselinou citrónovou, 
zmiesi s 0,05 až 0,5 % hmotn., výhodne 0,1 až 
0,2 % hmotn., oleja a potom sa zmiesi s pektí
nom, ako aj prípadne ďalšími jemne rozptýlenými 
zložkami.

6 (51) A 23L 1/19, A 23C 13/00,13/12 
(21) 1491-96
(71) CPC INTERNATIONAL INC, Englewood 

Cliffs, NJ, US,
(72) Biller Florian, Dr., Untergruppenbach-Unterhem- 

riet, DE; Frank Karin, Heilbronn-Bockmgen, DE, 
Kellermann Richard, Gemmingen-Steppach, DE, 
Schneider Gerhard, Dr., Sontheim, DE;



(54) Náhradka smotany a spôsob jej výroby
(22) 20.11.96
(32) 20.11.95
(31) 195 43 254.1
(33) DE
(57) Tvarovaná náhradka smotany na pridávanie do 

ostrých jedál sa tvorí spracovaním 20 až 60 % 
smotanového prášku a 10 % až 50 % tukového 
prášku v 15 až 50 % matrice z čistého tuku. Ná
hradka smotany podľa vynálezu môže byť vo 
forme hrudiek, kociek alebo ako granulát

6 (51) A 23L 1/238, 1/23
(21) 1347-96
(71) CPC MAIZENA GmbH, Heilbronn, DE;
(72) Miiller Rudi, Dr, Sinsheim, DE, Feick Karl- 

-Hemz, Roigheim, DE; Frank Barbara, Flein, DE, 
Riedel Ulrich, Kirchardt, DE; Blortz Doris, 
Ilsfeld, DE;

(54) Spôsob výroby ochucujúcej omáčky
(22) 13 04 95
(32) 21.04 94
(31) P 44 13 951 9
(33) DE
(86) PCT/EP95/01386, 13.04 95
(57) Spôsob výroby ochucujúcej omáčky, ktorý využí

va jeden alebo viac mikroorganizmov spravidla 
používaných na výrobu sójových omáčok, hubou 
pokrytý a enzým obsahujúci substrát na báze 
krájaného chleba, ktorý má vysoký obsah pšenič
ného lepku Substrát sa podľa vynálezu rmutuje 
s enzymatickým hydrátom pšeničného lepku ob
sahujúcim soľ, následne sa uskutočňuje niekoľ- 
kostupňová fermentácia bez ďalšieho pridávania 
enzýmov, ktorej počiatočná teplota 30° až 35°C 
sa mení následne na 40° až 45°C a v poslednom 
stupni na izbovú teplotu, a ktorá trvá celkom 1 až 
8 týždňov Výsledná ochucujúca omáčka má chuť 
podobnú chuti originálnej sójovej omáčky, ale má 
svetlejšiu farbu a vyšší obsah dusíka a glutamanu 
Fermentačná perióda môže byť špeciálnou regu
láciou procesu skrátená.

6(51) A 47J 31/08
(21) 1565-96
(71) MEL1TTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH 

& CO KG, Minden, DE,
(72) Simon Werner, Minden, DE; Wittenschlager 

Lutz, Hille, DE, Bergmann Fred, Barenburg, DE;
(54) Filter na nápoje, predovšetkým kávový filter, 

a spôsob jeho výroby
(22) 09 04.96
(32) 10 04 95
(31) 195 13 600 4
(33) DE
(86) PCT/EP96/01515, 09 04 96
(57) Filter na nápoje, predovšetkým kávový filter, je 

zhotovený z vláknitého materiálu s priemernou 
šírkou (d) pórov (5) od minimálne asi 0,1 mm, 
merané pri mernej hustote vlákna, ktorá je zhruba 
50 % pôvodnej mernej hustoty vlákna materiálu. 
Priemerná šírka (d) pórov (5) je od asi 0,1 mm do 
asi 0.7 mm a ďalej výhodne od asi 0,1 mm do asi 
0,4 mm Materiál sa skladá predovšetkým z pa
piera Póry (5) sú vytvorené prepichovamm ih
lami alebo prenikaním vodných lúčov do vlákni

tého materiálu, pričom sa tvoria neostré okraje 
pórov.

6 (51) A 61F 2/36, A 61B 17/74,17/17
(21) 1410-96
(71) Elhami Laghaollah, Munchen, DE;
(72) Elhami Laghaollah, Munchen, DE;
(54) Kĺbová protéza
(22) 18.04 95
(32) 02.05 94, 28.10 94
(31) P 44 15 378 3, P 44 38 620 6
(33) DE, DE
(86) PCT/DE95/00481, 18 04 95
(57) Kĺbová protéza (10) má čiapočku (11), ktorej 

vonkajšie a vnútorné plochy (12) a (13) sú usku
točnené približne v tvare guľovej čiapočky Von
kajšia plocha (12) zapadá do kĺbovej jamky 
a vnútorná plocha (13) dosadá aspoň čiastočne na 
preparovanú hlavicu fermuru, prípadne na jej 
chrupavku, a je zaistená proti natočeniu Čiapoč
ka (11) je pridržiavaná na hlavici femuru pomo
cou ukotvenia (14), ku ktorému patrí teleskopické 
zariadenie (15) a upevňovací diel zobrazený ako 
upevňovacia doska (16). Vnútorná plocha (13) je 
vybavená smerovo závisle pôsobiacim blokova
cím mechanizmom, ktorý umožňuje prestavenie 
čiapočky (11) oproti upevňovaciemu dielu v sme
re od kĺbovej jamky alebo aspoň sťažuje presta
venie v smere ku kĺbovej jamke.

6(51) A61K7/50
(21) 1525-96
(71) UNILEVER NV, Rotterdam, NL,
(72) Fujiwara Mitsuko, Urbana, ÍL, US, Vincent Carol 

Kregler, Wanaque, NI, US; Ananthapadmanab- 
han Kavssery Parameswaran, Newburgh, NJ, US, 
Villa Virgiho Barba, Bergenfield, NJ, US,

(54) Zmes na čistenie pleti
(22) 22 05 95
(32) 01.06.94
(31) 08/252298
(33) US



(86) PCT/EP95/01944, 22 05.95 
(57) Kvapalné zmesi na čistenie pokožky zahŕňajú 

mierny povrchovoaktívny systém, 0,1 až 10 % 
hmotnostných látky alebo látok, ktoré pufrujú pH 
zmesi, a 1 až 99 % hmotnostných vody na zosil
nenie baktericídnej aktivity. Pufrujúca látka alebo 
látky zosilňujú antibakteriálny účinok v zme
siach, ktoré už obsahujú antibakteriálne činidlo.

6(51) A 61K 9/00, 9/20
(21) 910-96
(71) THE BOARD OF REGENTS OF THE UNI

VERSITY OF OKLAHOMA, Norman, OK, US; 
JANSSEN PHARMACEUTICA, INC., Titusvil
le, NJ, US;

(72) Allen Loyd V., Edmond, OK, US; Wang Bing- 
nan, Oklahoma City, OK, US; Davies John Des
mond, Grosse Pointe Farms, MI, US;

(54) Rýchlo sa rozpúšťajúca orálna dávková forma
(22) 24 01.95
(32) 27.01.94, 03.02.94
(31) 187 670, 191 237
(33) US, US
(86) PCT/US95/00922, 24.01.95
(57) Tuhá dávková forma obsahuje nosnú základnú 

hmotu vo forme častíc a po umiestnení do ústnej 
dutiny sa rozpúšťa za niekoľko sekúnd. V prvom 
stupni ich výroby sa pripraví prášok poréznych 
častíc, ktorý bude slúžiť ako nosná základná 
hmota tabletiek. V druhom stupni sa liečivý prí
pravok, napríklad antihistaminikum, prípravok 
proti upchatiu nosa alebo antibiotikum uvedie do 
kombinácie s práškom. K zmesi sa môžu tiež pri
dávať iné prísady. V treťom stupni sa zmes tvaru
je do tabletiek. Nakoniec, vo štvrtom stupni sa na 
vonkajší povrch tabletky môže aplikovať povlak 
na zvýšenie neporušenosti a trvanlivosti tabletiek.

6 51) A 61K 9/00, 9/08, 47/34, 47/36
(21) 1238-96
(71) LEIRAS Oy, Turku, FI;
(72) Lehmussaari Kari, Tampere, FI; Vartiainen Eija, 

Tampere, FI; Reunamäki Timo, Tampere, FI; 
Oksala Olli, Tampere, FI; Alaranta Sakaři, Raisio, 
FI; Pohjala Esko, Tampere, FI;

(54) Očný prípravok obsahujúci hydrofilný poly
mér citlivý voči iónom a anorganickú soľ v po
mere, pri ktorom vykazuje nízku viskozitu

(22) 29 03.95
(32) 31.03 94
(31) 9401109-5
(33) SE
(86) PCT/FI95/00167, 29.03.95
(57) Očný prípravok je vo forme vodného roztoku na 

vonkajšie použitie, ktorý obsahuje oftalmologic- 
ky aktívne činidlo obsahujúce zásadité skupiny, 
voči iónom citlivý hydrofilný polymér obsahujúci 
kyslé skupiny v množstve od 0,004 do 1,5 % 
hmotnostných, aspoň jednu soľ vybranú zo sku
piny, ktorá je tvorená anorganickými soľami 
a puframi, v celkovom množstve od 0,01 do 
2,0 % hmotnostných, a prípadne vlhčiace činidlo

a konzervačné činidlo, pričom pomer medzi so
ľou a polymérom je taký, aby roztok vykazoval 
viskozitu nižšiu ako 1 000 mPas. Roztok má 
hodnotu pH 4,0 až 8,0. Prípravok obsahuje dosta
točné množstvo polyméru, aby bola zaručená 
kontrolovaná absorpcia lieku do oka, jeho vis
kozita je znížená, čím sa predpokladajú lepšie 
vlastnosti pre manipuláciu.

6(51) A 61K 9/00, 9/08, 47/34, 47/36
(21) 1239-96
(71) LEIRAS Oy, Turku, FI;
(72) Reunamäki Timo, Tampere, FI; Lehmussaari Ka

ri, Tampere, FI; Vartiainen Eija, Tampere, FI, 
Oksala Olli, Tampere, FI; Alaranta Sakaři, Raisio, 
FI; Pohjala Esko, Tampere, FI;

(54) Očný prípravok so zníženou viskozitou
(22) 29.03.95
(32) 31.03.94
(31) 9401108-7
(33) SE
(86) PCT/FI95/00166, 29.03.95
(57) Očný prípravok vo forme vodného roztoku na 

vonkajšie použitie obsahuje oftalmologicky 
aktívne činidlo, na ióny citlivý hydrofilný poly
mér v množstve od 0,004 do 1,5 % hmotnos
tných, aspoň jednu soľ vybranú zo skupiny, ktorá 
je tvorená anorganickými soľami a puframi, 
v celkovom množstve od 0,01 do 2,0 % hmotnos
tných, vlhčiace činidlo v množstve do 3,0 % 
hmotnostných, konzervačné činidlo v množstve 
do 0,02 % hmotnostných, vodu a prípadne činidlo 
regulujúce hodnotu pH v množstve postačujúcom 
na to, aby prípravok mal pH 4,0 až 8,0, pričom 
pomer medzi soľou a zložkami polyméru je taký, 
aby roztok vykazoval viskozitu nižšiu ako 1 000 
mPas. Prípravok obsahuje dostatočné množstvo 
polyméru, aby bola zaručená kontrolovaná ab
sorpcia lieku do oka, jeho viskozita je znížená, 
čím sa dosahujú lepšie vlastnosti pri manipulácii

6(51) A 61K 9/00, 9/14
(21) 56-97
(71) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, 

Dresden, DE,
(72) Sarlikiotis Werner, Frankfurt, DE, Boer Anne H , 

Drachten, NL;
(54) Formulácia na inhalačnú aplikáciu
(22) 21 06.95
(32) 16.07.94
(31) P 44 25 255.2
(33) DE
(86) PCT/EP95/02392, 21.06.95
(57) Formulácia liečiv na použite v práškových inhalá

toroch pozostáva zo základného telesa a na ňom 
prilipnutom liečive alebo zmesi liečiv Formulá
cia sa dá ľahko redispergovať, preto sa ľahko 
rozpadá na častice schopné prejsť do pľúc For
mulácia sa používa na výrobu liečiv.



6 (51) A 61K 9/10, 47/10, 47/38
(21) 1194-96
(71) Brown Thomsen John, Gattieres, FR;
(72) Brown Thomsen John, Gattieres, FR; Moller Jens 

Christian, Lemvig, DK;
(54) Gél na liečbu kožných chorôb a dezinfekciu 

kože
(22) 20.03.95
(32) 21.03.94
(31) 0325/94
(33) DK
(86) PCT/EP95/01025, 20.03.95
(57) Gél na lokálnu liečbu kožných chorôb a na pre

ventívne ošetrenie obsahuje viac ako 90 % vysu
šujúceho a/alebo protein - koagulujúceho nižšie
ho alkoholu, alebo zmes alkoholov, prídavné lát
ky a dispergačnú látku. Dispergačná látka zaisťu
je dobrú priľnavosť k pokožke, dáva matricovú 
formu alkoholu alebo zmesi alkoholov, inhibuje 
vyparovanie alkoholu, predlžuje účinok pros
triedku a po vysušení gélu vytvára ochrannú 
plastickú vrstvu na pokožke.

6 (51) A 61K 9/14, 47/26, 47/02, 31/495
(21) 1484-96
(71) KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD, Chiyoda- 

-ku, Tokyo, JP;
(72) Nakakura Masashi, Sunto-gun, Shizuoka, JP; Ue- 

no Yuji, Sunto-gun, Shizuoka, JP; Hayakawa 
Eiji, Susono-shi, Shizuoka, JP; Kuroda Tokuyuki, 
Susono-shi, Shizuoka, JP;

(54) Farmaceutický prípravok obsahujúci deriváty 
duokarmycínu a spôsob stabilizácie derivátov 
duokarmycínu

(22) 19 05.95
(32) 20.05 94
(31) 106415/94
(33) JP
(86) PCT/JP95/00962, 19.05.95
(57) Stabilizované deriváty duokarmycínu podľa vzor

ca (I), kde Rje nižší alkyl, alyl alebo benzyl, a X 
je Cl alebo Br, sa pripravia pridaním aspoň jednej 
zlúčeniny vybranej zo skupiny obsahujúcej sa
charid, elektrolyt, vo vode rozpustný polymér, 
viacsýtny alkohol a tenzid k roztoku obsahujúce
mu deriváty duokarmycínu Tiež sa poskytujú 
lyofilizované farmaceutické prípravky obsahujúce 
stabilizované deriváty duokarmycínu.

6(51) A 61K 9/16, 9/72, B OlJ 2/00 
(21) 391-96
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sôdertálje, SE;
(72) Trofast Eva Ann-Christm, Lund, SE; Falk Johan, 

Lund, SE,

(54) Spôsob spracovania jemne deleného práško
vého liečiva a zariadenie na jeho vykonávanie

(22) 29.09.94
(32) 01.10.93, 22.12.93
(31) 9303214-2, 9304271-1
(33) SE, SE
(86) PCT/SE94/00896, 29.09.94
(57) Spôsob spracovania jemne deleného práškového 

liečiva, s veľkosťou častíc menšou ako 10 pm 
a zlými tokovými vlastnosťami, prinútením, ria
deným spôsobom, tvoriť aglomeráty alebo pelety, 
ktoré sú voľne tečúce, a ktoré sú schopné rozpa
dom poskytnúť jemne delené liečivo. Spôsob za
hŕňa stupne aglomerovania práškového liečiva, 
s veľkosťou častíc menšou ako 10 pm, zavádza
ním vstupného materiálu do závitovkového podá
vača, umožnenie prechodu vstupného materiálu 
závitovkovým podávačom, a tak získanie aglome- 
rátov, sferomzáciu výsledných aglomerátov s cie
ľom poskytnúť aglomeráty, ktoré sú oveľa sféric- 
kejšie, hustejšie a oveľa kompaktnejšie, ako ag
lomeráty získané z aglomeračného procesu 
v závitovkovom podávači, triedenie aglomerátov 
na získanie jednotnej veľkosti konečného produk
tu. Je opísané zariadenie na uskutočnenie tohto 
spôsobu.

6(51) A 61K 9/16, 9/72, B OlJ 2/00
(21) 392-96
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sôdertálje, SE,
(72) Trofast Eva Ann-Christin, Lund, SE; Olsson 

Magnus, Lund, SE; Ahlneck Claes, Malmo, SE,
(54) Spôsob spracovania jemne deleného práško

vého liečiva a zariadenie na jeho vykonávanie
(22) 29.09 94
(32) 01.10.93, 22.12.93
(31) 9303215-9, 9304270-3
(33) SE, SE
(86) PCT/SE94/00897, 29 09 94
(57) Spôsob spracovania jemne deleného práškového 

liečiva, s veľkosťou častíc menšou ako 10 pm 
a zlými tokovými vlastnosťami, za tvorby aglo
merátov alebo peliet, ktoré sú voľne tečúce 
a schopné poskytnúť jemne delené liečivo Spô
sob zahŕňa stupne aglomerovania práškového 
liečiva, s veľkosťou častíc menšou ako 10 pm, 
zavedením materiálu na sito, prechodom jemne 
deleného práškového liečiva otvormi sita, sfero- 
nizáciu výsledných aglomerátov s cieľom poskyt
núť aglomeráty, ktoré sú oveľa sférickejšie, hus
tejšie a oveľa kompaktnejšie ako aglomeráty zís
kané z aglomeračného procesu preosievaním. 
triedenie aglomerátov na získanie jednotnej veľ
kosti konečného produktu Je opísané zariadenie 
na uskutočňovanie tohto spôsobu

6(51) A 61K 9/20, 9/44 
(21) 4133-81
(71) SMITH KLINE AND FRENCH LABORATO

RIES LIMITED, Welwyn Garden City, Hertford
shire, GB,

(72) Tovey Geoffrey David, Harpenden, Hertfordshire, 
GB;



(54) Kohezívna lieková forma na perorálne poda
nie

(22) 03 06.81
(32) 04.12.80, 05.12.80, 28.04.81
(31) 997904,8038993, 8112987
(33) GB, GB, GB
(57) Kohezívna lieková forma na perorálne podanie 

pozostávajúca z tela, ktoré je na každej strane 
roviny, v ktorej leží pozdĺžna a priečna os lieko
vej formy, vybavené prostriedkami bez ostrých 
hrán a hrotov, umožňujúcimi pri uložení liekovej 
formy na horizontálnu plochu zaujať polohu, v 
ktorej je uvedená rovina smerom k povrchu sklo
nená.

6 (51) A 61K 9/70, 31/445, 9/00, 47/06, 47/12, 47/40
(21) 1482-96
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK;
(72) Weibel Helle, Hillered, DK; Eriksen Peter Bon

ne, Vaerlase, DK;
(54) Transdermálne dodávanie antiepileptických 

liečiv
(22) 17.05.95
(32) 20 05.94
(31) 0577/94
(33) DK
(86) PCT/DK95/00194, 17.05.95
(57) Opísaný je transdermálny dodávací systém, ktorý 

obsahuje tiagabín alebo jeho farmaceuticky prija
teľné soli alebo estery. Dodávací systém je vhod
ný na liečenie epilepsie.

6 (51) A 61K 31/165, C 07D 207/04, C 07C 233/04
(21) 1089-96
(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BE- 

SCHRÄNKTER HAFTUNG, Darmstadt, DE;
(72) Stem Inge, Dr., Darmstadt, DE; Beeres Holger, 

Darmstadt, DE, Beschmann Klaus, Dr., Darm
stadt, DE, Neuenfeld Steffen, Dr, Darmstadt, 
DE, Barber Andrew, Dr., Darmstadt, DE,

(54) Tepelne stála kryštalická modifikácia N-metyl- 
-N-[(lS)-l-fenyl-2-((3S)-3-hydroxypyrolidín-l- 
-yl)etyl]-2,2-difenylacetamidhydrochloridu, 
spôsob jej prípravy a farmaceutický prostrie
dok, ktorý ju obsahuje

(22) 22 08 96
(32) 26.08.95
(31) 195 31 464.6
(33) DE
(57) Tepelne stála kryštalická modifikácia N-metyl-N- 

-[(lS)-l-fenyl-2-((3S)-3-hydroxypyrolidín-l- 
-yl)etyl]-2,2-difenylacetamidhydrochloridu a jej 
farmaceuticky vhodné soli sú účinnou látkou 
farmaceutického prostriedku najmä na ošetrova
nie zápalových ochorení čriev a bolestí Pripravu
je sa tak, že a) sa necháva reagovať pri nízkej 
teplote, najmä pri teplote -5 až 10°C 1 -[(1 S)-3- 
-hydroxypyrolidín-1-yl]-(2S)-metylamino-2-fe- 
nyletán s difenylacetylchloridom, pričom b) 
v rozpúšťadle rozpustený difeny lacety !chlorid sa 
pomaly pridáva za udržiavania uvedenej teploty 
do l-[(lS)-3-hydroxypyrohdín-l-yl]-(2S)-metyl- 
ammo-2-fenylétánu, predloženého v aparatúre 
a rozpusteného v rovnakom rozpúšťadle a c) 
v nadväznosti na reakciu sa získaný surový pro

dukt necháva za tepla prekryštalizovať z rozpúš
ťadla.

6 (51) A 61K 31/395, C 07D 209/96
(21) 886-96
(71) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, 

Philadelphia, PA, US;
(72) Dagger Raymond E , Warminster, PA, US, Grady 

Carolyn W , Philadelphia, PA, US,
(54) Dimaleát N,N-dietyl-8,8-dipropyl-2-azaspi- 

ro[4.5]dekán-2-propánamínu, farmaceutický 
prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

(22) 08.07.96
(32) 13.07.95, 23 04.96
(31) 60/001 139, 60/016 065
(33) US, US
(57) Dimaleátová soľ N,N-dietyl-8,8-dipropyl-2-aza- 

spiro[4.5]dekán-2-propánamínu ako zdokonalená 
imunomodulačná látka, farmaceutický prostrie
dok s jej obsahom a jeho použitie pri liečbe reu- 
matoidnej artritídy

6(51) A 61K 31/505, 9/16
(21) 640-96
(71) Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BE, Alker- 

mes Controlled Therapeutics Inc II, Cambridge, 
MA, US;

(72) Mesens Jean-Louis. Wechelderzande, BE, Rickey 
Michael E , Loveland, OH, US; Atkins Thomas 
J., Cincinnati, OH, US;

(54) Biodegradovateľné a biokompatibilné mikro
částice, spôsob ich výroby, ich použitie a far
maceutické prostriedky

(22) 11.11.94
(32) 19 11 93
(31) 08/154 403
(33) US
(86) PCT/EP94/03754, 11 11 94
(57) Farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuie vhod

ný farmaceutický nosič a ďalej biodegradovateľné 
a biokompatibilné mikročástice obsahujúce 1,2- 
-benzazol so všeobecným vzorcom (I), kde R 
predstavuje atóm vodíka alebo alkylskupinu 
s 1 až 6 atómami uhlíka, R1 a R2 predstavuje ne
závisle vždy atóm vodíka, atóm halogénu, hydro- 
xyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 6 atómami uhlí
ka alebo alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, 
význam ďalších symbolov X, R3, R6 * 8 je uvedený 
v opisnej časti. Spôsob výroby biodegradovateľ- 
ných a biokompatibilných mikročástic, ktoré ob
sahujú 1,2-benzazol, pri ktorom sa účinná prísada 
rozpustí alebo disperguje vo vhodnom rozpúšťad
le, k vzniknutej zmesi sa pridá materiál polymer- 
nej matrice. Spôsob výroby farmaceutického 
prostriedku a jeho použitie na liečenie psychotic
kých porúch.

Alk-N



6(51) A 61K 31/55, 9/28
(21) 1646-96
(71) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GmbH, Ra- 

debeul, DE;
(72) Landgraf Karl-Friedrich, Dresden, DE; Reiss 

Sabine, Dresden, DE, Schubert Eberhard, Rade- 
beuel, DE;

(54) Lieková forma, obsahujúca karbamazepín, 
s oneskoreným uvoľňovaním účinnej látky

(22) 22 06 95
(32) 01.07 94
(31) P 44 23 078.8
(33) DE
(86) PCT/DE95/00805, 22.06.95
(57) Liek, obsahujúci karbamazepín, s oneskoreným 

uvoľňovaním účinnej zložky. Disperzia vodného 
plastifikovaného polyméru sa aplikuje na karba- 
mazepínové kryštály bez toho, aby vyvolávala 
tvorbu dihydrátu karbamazepínu. Karbamazepí- 
nového kryštály so svojím vodným poťahom mô
žu byť zmiešané s vhodnými pomocnými sub
stanciami, tvarované do deliteľných tabletiek ale
bo plnené do kapsúl.

6(51) A 61K 31/565
(21) 1352-96
(71) Jenapharm GmbH, Patentabteilung, Jena, DE,
(72) Dittgen Michael, prof., Dr., Apolda, DE; Fncke 

Sabine, Dr., Jena, DE; Hoffmann Herbert, prof., 
Dr., Jena, DE; Moore Claudia, Dr., Jena, DE; 
Oettel Michael, prof., Dr., Jena, DE; Ostertag 
Monika, Gottingen, DE,

(54) Kombinovaný preparát na antikoncepciu na 
báze prírodných estrogénov

(22) 22 10 96
(32) 28 10 95
(31) 195 40 253 7-41
(33) DE
(57) Viacstupňový kombinovaný preparát na antikon

cepciu na báze prírodných estrogénov je charakteri
zovaný tým, že prvý stupeň pozostáva z 2 až 4 den
ných jednotiek dávok a každá denná jednotka dávky 
obsahuje ako účinnú látku výlučne prírodné estrogé- 
ny, druhý stupeň pozostáva z 22 až 16 denných jed
notiek dávok a každá denná jednotka dávky obsahu
je ako účinnú látku kombináciu najmenej jedného 
prírodného estrogénu a najmenej jedného prírodného 
alebo syntetického gestagénu, tretí stupeň pozostáva 
z 2 až 4 denných jednotiek dávok a každá denná 
jednotka dávky obsahuje ako účinnú látku prírodné 
estrogény a konečný stupeň pozostáva z 2 až 4 den
ných jednotiek dávok a každá denná jednotka dávky 
obsahuje farmaceutický neškodné placebo Ako prí
rodné estrogény sa používajú predovšetkým 17(3- 
-estra-dioivalerát, konjugované konské estrogény 
a fytoestrogény Ako gestagény sa používajú deso- 
gestrel, dienogest, C-21 gestagény, ako napríklad 
medroxyprogesterónacetát, ako aj prírodný progeste- 
rón

6 (51) A 61K 31/57 // (A 61K 31/57, 31:34, 
31:26,31:21,31:195)

(21) 65-96
(71) SCHERfNG AKTIENGESELLSCHAFT, Berlín, 

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

lampalli Chandra, Houston, TX, US, Chwalisz 
Krištof, Berlin, DE; Bukowski Radoslaw, Berlin, 
DE;

(54) Použitie progestačného prostriedku a substrá
tu a/alebo donoru oxid dusnatý-syntázy na 
prípravu liečiva na liečenie preeklampsie a 
predčasného pôrodu

(22) 18 07 94
(32) 16 07.93
(31) 08/092 426
(33) US
(86) PCT/EP94/02368, 18.07.94
(57) Progestačný prostriedok v kombinácii so substrá

tom oxid dusnatý-syntázy, donorom oxidu dusna- 
tého alebo obidvoch, prípadne v ďalšej kombi
nácii s jedným alebo viacerými inhibítormi cyk- 
looxygenázy, PGL-mimetikami, inhibítorom 
tromboxanu (TXA2), zlúčeniny vykazujúcej 
TXA2-agonistické a TXA2-inibibujúce vlastnosti, 
zlúčeninou vykazujúcou TXA2-antagomstické 
a PGI2-mimetické aktivity a TXA2 agomstami sa 
používa na prípravu liečiva na liečenie preeklam
psie a predčasného pôrodu u gravidnej samice ci
cavca.

6(51) A 61K 31/675
(21) 1572-96
(71) LEIRAS Oy, Turku, FI,
(72) Heikkila-Hoikka Marjaana, Vanhalinna, FI, Ni- 

kander Hannu, Paattinen, FI, Hannuniemi Ritva, 
Kuusisto, FI, Laurén Leena, Turku, FI, Kleimola 
Terttu, Littoinen, FI, Liukko-Sipi Sirpa, Vmkkila, 
FI; Väänänen Kalervo, Oulu, FI; Sellman Raija, 
Turku, FI,

(54) Pyridylbisfosfonáty na použitie ako terapeu
tické činidlo

(22) 02.06 95
(32) 09.06.94
(31) 9402001-3
(33) SE
(86) PCT/FI95/00315, 02.06 95
(57) Sú opísané tetraalkylestery kyseliny pyridinyla- 

minometylidénbisfosfónovej, všeobecného vzorca 
(I), ktoré sú prípadne substituované na pyridíno- 
vom kruhu substituentmi XaY, pričom každý 
z X a Y znamená nezávisle vodík, nasýtenú CrCs 
alkyl o vú skupinu s priamym alebo rozvetveným 
reťazcom, halogén, hydroxyl, CrC5-alkoxy, ben- 
zyloxy, acyloxy, nitro, trifluórmetylovú skupinu 
alebo NR5R6, kde R5 a R6 sú rovnaké alebo sa lí
šia a znamenajú vodík, Ci-C5-alkyl alebo -acyl, 
v ktorom každý zo substituentov R1 a R4Je nasý
tená, C1-C5 alkylová skupina s priamym alebo 
rozvetveným reťazcom. Použitie zlúčeniny vše
obecného vzorca (I) na výrobu farmaceutického 
prostriedku na liečenie kostných ochorení, ako sú 
osteolytické kostné ochorenia zhubného bujnenia, 
Pagetova choroba a primárna a sekundárna oste- 
oporóza



OR,
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6(51) A61K31/80
(21) 702-96
(71) Schmidt Alfred, Hamburg, DE; Upmeyer Hans- 

-Jiirgen, Munchen, DE;
(72) Schmidt Alfred, Hamburg, DE; Upmeyer Hans- 

-Jiirgen, Munchen, DE;
(54) Použitie dimeticonu na prípravu farmaceutic

kej zmesi na liečenie zápchy
(22) 02.12.94
(32) 02.12.93
(31) P 43 41 165.7
(33) DE
(86) PCT/EP94/04024, 02.12.94
(57) Použitie dimeticonu na prípravu farmaceutického 

prostriedku na liečenie zápchy, pričom dimeticon 
je použitý v kombinácii s biologicky prijateľným 
nosičom ako je oxid kremičitý alebo glycerín ste- 
arát.

6(51) A 61K 35/12, 9/00, C 12N 5/00
(21) 1316-96
(71) CYTOTHERAPEUTICS, INC., Providence, RI, 

US,
(72) Holland Laura M., Horsham, PA, US; Dionne 

Keith E., Menlo Park, CA, US; Hammang Joseph 
P , Barrington, RI, US; Rudnick Seth A., Barring
ton, RI, US; Lysaght Michael J., E Greenwich, 
RI, US;

(54) Spôsob implantácie opuzdrených buniek do 
hostiteľského organizmu

(22) 13.04.95
(32) 15.04.94
(31) 08/228 403
(33) US
(86) PCT/US95/04564, 13.04.95
(57) Opisuje sa spôsob prípravy opuzdrených 

(enkapsulovaných) buniek s cieľom implantovať 
ich do hostiteľského organizmu. Tieto bunky sú 
vystavené pôsobeniu jednej alebo viacerých reš- 
triktívnych podmienok, ktoré sú blízke podmien
kam v mieste implantácie, v čase dostatočnom na 
dostavenie sa požadovanej bunkovej vlastnosti, 
ako odpovede na tieto reštriktívne podmienky.

6 (51) A 61K 38/00, C 07K 1/00, 7/06, 7/08, 7/10,
C 12Q 1/00,1/37

(21) 1640-96
(71) MERCK & CO., INC., Rahway, NI, US;
(72) DeFeo-Jones Deborah, Rahway, NJ, US; Feng 

Dong-Mei, Rahway, NJ, US; Garsky Vietor M., 
Rahway, NJ, US; Jones Raymond E., Rahway, 
NJ, US; OliffAllen L, Rahway, NJ, US;

(54) Oligopeptid a konjugát s jeho obsahom
(22) 07.06.95
(32) 28 06.94, 15.03.95
(31) 267 092, 404 833

(33) US, US
(86) PCT/US95/08156, 07.06.95 
(57) Oligopeptidy so sekvenciou aminokyselín, ktorá 

je rozpoznávaná a selektívne proteolyticky Stie- 
pená voľným antigénom, špecifickým pre prosta
tu, je možné použiť na tvorbu konjugátov, ktoré 
je možné použiť na liečenie zhubných nádorov 
prostaty. Tieto látky sa používajú na stanovenie 
účinnosti voľnej proteázy antigénu, špecifického 
pre prostatu m vitro a m vivo.

6(51) A61K38/02
(21) 1187-96
(71) Golovistikov Ivan Nikolaevich, Moscow, RU, 

Kacharava Leonid Yazonovich, Tbilisi, GE;
(72) Golovistikov Ivan Nikolaevich, Moscow, RU, 

Kacharava Leonid Yazonovich, Tbilisi, GE; Ta- 
tarinov Jury Semyonovich, Moscow, RU; Ali
khanov Khallar Abdumuslimovich, Moscow, RU;

(54) Prostriedky na liečenie autoimunitných ocho
rení a spôsob ich liečby

(22) 16.03.95
(32) 18.03.94
(31) 94008169
(33) RU
(86) PCT/RU95/00047, 16.03.95
(57) Trofoblastický P-I-glykoproteín (TBG) je použí

vaný ako prostriedok na liečenie autoimunitných 
ochorení, pri ktorých existuje imunitný deficit. 
Spôsob liečby autoimunitných ochorení, ktorý 
zahŕňa podávanie prostriedku, ktorý upravuje 
imunitu, pričom tento prostriedok je trofoblastic
ký P-I-glykoproteín (TBG). Indikácie sú vzhľa
dom na uvedené prostriedky stanovované testo
vaním citlivosti jednojadrových buniek na TBG.

6(51) A 61K 38/13, 47/14, 9/48
(21) 1647-96
(71) ARZNEIM1TTELWERK DRESDEN GmbH, Ra- 

debeul, DE;
(72) Olbnch Matthias, Radebeul, DE; Pôtter Heinrich, 

Radebeul, DE;
(54) Cyklosporínový farmaceutický prostriedok na 

orálne podanie a spôsob jeho prípravy
(22) 19.07.95
(32) 03.11.94
(31) P 44 38 861.6
(33) DE
(86) PCT/DE95/00951, 19.07.95
(57) Cyklosporínový farmaceutický prostriedok na orálne 

podanie vo forme roztoku na pitie alebo kapsúl, 
obsahujúci hmotnostně a) 0,5 až 2 diely aspoň jed
ného amorfného cyklosporínu, výhodne cyklospon- 
nu A a/alebo G ako účinnej látky, b) 6 až 9 dielov 
aspoň jedného polyetylénglykolmonoesteru nasýte
nej hy droxymastnej kyseliny s 10 až 22 atómami 
uhlíka, c) 1 až 3 diely aspoň jedného jednomocného 
alebo niekoľkomocného alkoholu, výhodne etanolu 
a propylénglykolu, sa pripravuje tak, že sa za mie
šania a za teploty miestnosti rozpustí amorfný cyk- 
losporín v etanole, pridá sa propylénglykol, potom 
polyetylénglykolmonoester nasýtenej hydroxymas- 
tnej kyseliny s IO až 22 atómami uhlíka a získaný 
číry viskózny roztok sa používa na priame pitie ale
bo sa plní do kapsúl.



6 (51) A 61K 39/02, 39/05, 39/108, 39/114
(21) 765-96
(71) The United States of America, Represented by 

the Secretary, Department of Agriculture, Belts- 
ville, MD, US;

(72) Nisbet David J , College Station, TX, US, Delo
ach John B., College Station, TX, US,

(54) Prostriedok na inhibíciu kolonizácie domácich 
zvierat salmonelou, spôsob jeho výroby a jeho 
použitie

(22) 13.12.94
(32) 13 12.93
(31) 08/166 779
(33) US
(86) PCT/US94/14444, 13.12 94
(57) Prostriedok na inhibíciu kolonizácie domácich 

zvierat, najmä vtákov, ako je hydina, salmonelou 
obsahuje kultúry 29-tich v podstate biologicky 
čistých anaeróbnych baktérií. Spôsob izolácie 
uvedeného probiotika (bakteriálnych kultúr) je 
založený na tom, že sa a) kultivačné médium za
očkuje trusom alebo obsahom slepého alebo hru
bého čreva dospelého domáceho zvieraťa, a po
tom sa kultivuje neprerušovanou jednostupňovou 
kultiváciou za anaeróbnych podmienok; b) naras- 
tená kultúra sa ďalej kultivuje v prietokovom 
systéme pri rýchlosti výmeny média v rozmedzí 
od asi 0,029 do asi 0,10 h"1, pH média je v roz
medzí od asi 4,7 do asi 6,5 za anaeróbnych pod
mienok v priebehu času postačujúceho na vznik 
ustáleného stavu a c) kultúra v ustálenom stave zo 
stupňa b) sa zhromaždí

6 (51) A 61K 47/34
(21) 1324-96
(71) Schmidt Alfred, Hamburg, DE; Upmeyer Hans- 

-Júrgen, Munchen, DE,
(72) Schmidt Alfred, Hamburg, DE, Upmeyer Hans- 

-Jurgen, Munchen, DE.
(54) Použitie dimeticonu ako transportného a nos

ného systému a/alebo systému dodávajúceho 
liečivo

(22) 15 03 95
(32) 18 03 94
(31) P 44 09 410.8
(33) DE
(86) PCT/EP95/00973, 15 03 95
(57) Použitie dimetylpolysiloxanu (dimeticon) ako 

transportného a nosného systému a/alebo systému 
dopravujúceho liečivo pre farmaceutické liečivá 
Ďalej sú opísané farmaceutické kompozície, ktoré 
obsahujú dimetylpolysiloxan ako transportný 
a nosný systém a/alebo systém dodávajúci liečivo 
v kombinácii s účinnou zložkou.

6(51) A61L 15/00, C 08F 8/00 
(21) 359-96
(71) CHEM1SCHE FABRÍK STOCKHAUSEN 

GmbH, Krefeld, DE,
(72) Brehm Helmut, Krefeld, DE. Hartan Hans-Georg, 

Kevelaer. DE,

(54) Práškové polyméry schopné absorbovať vodné 
kvapaliny, spôsob ich výroby a ich použitie a- 
ko absorbentov

(22) 21.09 94
(32) 29 09.93
(31) P 43 33 056 8
(33) DE
(86) PCT/EP94/03153, 21.09.94
(57) Práškové nerozpustné vodou nasiakavé polyméry 

absorbujúce vodu, vodné alebo sérové kvapaliny, 
obsahujúce a) 55 až 99,9 % hmotn polymerizo- 
vaných nenasýtených monomérov obsahujúcich 
polymerizovateľné kyselinové skupiny, ktoré sú 
neutralizované v rozsahu najmenej 25 % mol , 
b) 0 až 40 % hmotn polymerizovaných nenasýte
ných monomérov, ktoré sú kopolymerizovateľné 
s a); c) 0,1 až 5,0 % hmotn sieťovacieho činidla 
a d) 0 až 30 % hmotn vo vode rozpustného po
lyméru, pričom váhové množstvá a) až d) sú 
v pomere k bezvodému polyméru. Polymérny 
prášok sa zahrieva s najmenej dvojfunkčnou zlú
čeninou reaktívnou s karboxylovými skupinami 
polymérov na 150°C až 250°C s následným sie
ťovaním povrchu. Polyméry sa používajú ako ab- 
sorbenty vody a vodných kvapalín, obzvlášť 
v zostavách na absorpciu telesných tekutín, 
a v elektrických a svetlovodných kábloch, ako 
zložka v obalových materiáloch, ako prísada do 
pôdy a umelý substrát na pestovanie rastlín

6(51) A 61L 15/16, A 61F 13/02
(21) 2883-88
(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME Gmbl 1 

& CO. KG, Neuwied, DE;
(72) Hoffmann Hans Reiner, Dr., Neuwied, DE, Wel

ter Karin, Dr , Melsbach, DE, Simon GUnther, 
Hillesheim, DE; Barth Peter, Dr , Neuwied, DE,

(54) Náplasť obsahujúca účinnú látku
(22) 28 04 88
(32) 28 04 87
(31) P 37 14 140 6
(33) DE
(57) Náplasť obsahujúca účinnú látku na regulované 

podávanie účinných látok na pokožku má zadnú 
stranu a stranu obrátenú k pokožke a skladá sa zo 
zadnej vrstvy, zásobníka účinnej látky, kontakt
ného lepivého prostriedku na strane k pokožke 
a pripadne krycej vrstvy snímateľnej pred apliká
ciou náplasti Zásobník účinnej látky je kolmo na 
kontaktný povrch náplasti s pokožkou, |e rozde
lený na niekoľko častí a obsahuje jednu alebo 
viac účinných látok. Je možné zmenšiť povrch 
tejto náplasti, ktorým sa uvoľňuje účinná látka, 
o vopred určenú hodnotu odstránením časti zá
sobníka účinnej látky Náplasť je realizovaná tak, 
že aspoň časť (12, 25, 43. 61, 81, 91, 101, 103) 
zásobníka účinnej látky je snímateľná z pokožky, 
pričom po j ej sňatí zostane na pokožke |edna ale
bo viacero častí (13, 24, 42, 63. 82, 92, 105) zá
sobníka účinnej látky, pričom časť zásobníka 
účinnej látky zostávajúca na pokožke má lepšiu 
adhéziu k pokožke ako k zadnej vrstve (II, 28, 
45, 65, 88, 95, 108).



6 (51) A63H 33/08, F 16G 13/00
(21) 1045-96
(71) CONNECTOR SET LIMITED PARTNERSHIP, 

Hatfield, PA, US;
(72) Glickman Joel 1., Huntingdon Valley, PA, US; 

Neubauer Alfred, Langhorme, PA, US; Boettcher 
Ralph J.. Quakertown, PA, US;

(54) Reťazový pohon stavebnicového hračkového 
systému

(22) 11.01.95
(32) 10.02.94
(31) 08/194 469
(33) US
(86) PCT/US95/00664, 11.01.95
(57) Mechanizmus reťazového pohonu pre stavebni

cový hračkový systém je zložený z jednotlivých 
prvkov reťazových článkov v tvare písmena U 
(10). Prvky reťazových článkov (lO) majú na 
svojich otvorených zakončeniach zárezy (29) a na 
svojich uzavretých zakončeniach sú vybavené 
nosnými dielmi (19, 20). Otvorené zakončenia so 
zárezmi sú usporiadané na pripojenie západko
vým uložením cez nosné diely (19, 20) priľahlých 
článkov, čo umožňuje montáž ohybnej reťaze a- 
kejkoľvek dĺžky. Hnacie kolíčky (26, 27), pred
nostne súosové s nosnými dielmi, vyčnievajú 
smerom von z každej strany reťazových článkov a 
sú schopné zaberať drážkami od seba vzdialených 
hnacích kolies (50, 51), celkovo tvoriacimi mon
táž reťazového kolesa. Hnacími kolesami môžu 
byť prvky jednotlivých súkolesí inak používa
ných v hračkovom stavebnicovom systéme pre 
mechanizmy pohonu ozubených kolies. Diely 
základne (13) prvkov článku v tvare U majú 
priečny žliabok (22) na pripojenie západkovým 
uložením stavebnicových hračkových konektoro
vých častí, umožňujúc tak, aby reťazové prvky 
niesli iné komponenty.

Trieda B

(33) US
(86) PCT/US94/13378, 18.1 1.94 
(57) Odparovač (11) obsahuje vodnú komoru (72) na 

prijímanie vody na odparovanie. Keď je množ
stvo rúrok (60) odparovača zahrievané a voda je 
na vnútornej stene rúrok, odparuje sa aspoň časť 
tejto vody. Množstvo rozdeľovacích zariadení 
(100) priestorovo spája vodnú komoru s rúrkami 
odparovača tak, že každý tento distribútor (100) 
rovnomerne rozdeľuje vodu z vodnej komory na 
vnútornú stenu zodpovedajúcej rúrky odparovača. 
Tepelný zdroj zahrieva množstvo rúrok na teplotu 
odparovania. Zariadenie destiluje vodnú paru 
vznikajúcu z odparovania vody a poskytuje desti
lovanú vodu.

■VODA

100 -_ too

ns 126 PARA

i PLYN

VODA

6(51) B OlD 15/08
(21) 1447-96
(71) HOECHST MARION ROUSSEL, INC., Cincin

nati, OH, US;
(72) Borowski Marianne, Winthrop, MA, US;
(54) Heparínová chromatografia erytropoetínov
(22) 07.11.96
(32) 08.11.95
(31) 08/555 239
(33) US
(57) Heparínová chromatografia je jednoduchý 

a účinný proces na získanie erytropoetínov 
z biologických a kultivačných tekutín a tak isto ju 
možno použiť na získanie výskumných a ko
merčných množstiev erytropoetínu.

6(51) B OlD 1/06, 3/00, C 02F 1/04
(21) 664-96
(71) TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION, 

White Plains, NY, US;
(72) Vuong Dinh-Cuong, Sugar Land, TX, US;
(54) Zariadenie na odparovanie vody
(22) 18.11.94
(32) 22.11.93
(31) 08/155 364

6 (51) B OlD 17/02, C 02F 1/68, E 02B 15/04
(21) 1671-96
(71) G-Tec Inc., Fredericton, New Brunswick, CA;
(72) Sutherland George, Fredericton, New Brunswick. 

CA;
(54) Spôsob odstraňovania kontaminujúcich látok 

a zariadenie na jeho vykonávanie
(22) 23.06.95
(32) 24.06.94



(31) 08/265 153
(33) US
(86) PCT/CA95/00377, 23.06 95 
(57) Zariadenie na oddeľovanie ropy a iných nemieša

júcich sa kontaminujúcich látok z tekutín obsahu
júcich znečistené látky, napr. vody, obsahuje 
množstvo dutých vlákien (16, 18) s mikropórmi 
Duté vlákna môžu byť zoskupené ako zväzky, 
v križujúcich sa zostavách, divergentných zosta
vách. ako rohožky alebo v rôznych kombiná
ciách Duté vlákna sú spojené s odsávacím zdro
jom (28), s cieľom odsávať kontaminujúce látky 
pórmi v dutých vláknach, a následne uskladnené 
vo vhodnom kontajneri (20, 22). Začlenením ak
ceptovateľných prostriedkov na reguláciu hustoty 
môže byť podstatné množstvo povrchovej plochy 
dutého vlákna vystavené kontaminujúcim látkam, 
a tak sa zvýši stupeň extrakcie kontaminujúcej 
látky z vody. Jednotka môže byť prípadne samo
statná Tento systém zabezpečuje podstatnú vý
hodu v porovnaní s existujúcimi zariadeniami 
tým, že stupeň extrakcie sa značne zvyšuje v ľu
bovoľnom množstve prostredí.

6(51) B OlD 35/02, 39/04, B 29C 47/00,
C 10M 107/00

(21) 1499-96
(71) T/F PUR1F1NER, INC., Boynton, FL, US;
(72) Lefebvre Byron, Ft Lauderdale, FL, US;
(54) Olejový filter
(22) 05 05 95
(32) 25 05 94
(31) 249 272
(33) US
(86) PCT/US95/05655, 05.05.95
(57) Olejový filter (10) tvorí termoplastický materiál 

(22), ktorý obsahuje aditíva brániace oxidácii 
a okysľovamu, uložený v plášti (11) medzi mate
riálom na odfiltrovanie častíc (19) a plstenou 
vložkou (21) Termoplastickým materiálom je 
výhodne polypropylén s vysokou molekulovou 
hmotnosťou, vo forme peliet v tvare ryže alebo 
teliesok tvaru špagiet. Aditíva tvoria asi 10 - 17 
% kombinácie termoplastický materiál/aditíva, 
pričom s rozpustením termoplastického materiálu 
v oleji sa tieto aditíva uvoľňujú Pelety alebo te
lieska z termoplastického materiálu sa vyrobia 
zmiešaním aditív proti oxidácii a okysľovamu 
s tekutým termoplastickým materiálom na zmes, 
vytláčaním tejto zmesi na vlákna v tvare špagiet 
s hiúbkou asi 1,59 až 3,17 mm, chladením týchto 
vlákien, rezaním vlákien najednothvé elementy

a potom umiestnením týchto teliesok do olejové
ho filtra, umiestneného tak, aby telieska boh 
v styku s olejom, ktorý ich postupne rozpúšťa, 
a tým uvoľňuje aditíva.

6(51) B OlD 53/86, B OlJ 23/28
(21) 1520-96
(71) Siemens Aktiengesellschaft, Munchen, DE;
(72) Hums Erich, Hessdorf, DE; Spitznagel Gunther, 

Erlangen, DE; Huttenhofer Klaus, Heroldsberg, 
DE; Fischer Peter, Kôdmtz-Kauerndorf. DE, 
Neufert Ronald, Michelau, DE;

(54) Katalyzátor na zníženie množstva oxidov du
síka v prúdiacich médiách a spôsob jeho výro
by

(22) 03 05 95
(32) 30 05 94
(31) P 44 18 869.2
(33) DE
(86) PCT/DE95/00584, 03.05.95
(57) SCR-katalyzátor na báze titánu, molybdénu a va- 

nádu ukazuje ako zvláštnosť, že jeho katalytická 
aktivita je oveľa nižšia ako aktivita katalyzátora, 
ktorý obsahuje volfrám. Tento nedostatok sa až 
doteraz vyrovnával porovnateľne veľkým obje
mom katalyzátora. Oproti doteraz bežnej praxi 
obsahu molybdénu asi 10 až 12 % hmotn , navr
huje riešenie, aby v katalyzátore (18 a 24) bol 
podiel molybdénu vo forme trioxidu molybdéno
vého MoO3 asi 0,01 až 5 % hmotn , výhodne 1,5 
až 4 % hmotn , vztiahnuté na hmotnosť hmoty 
(M-) katalyzátora. Týmto spôsobom sa môže ta
kýmto katalyzátorom, ktorý obsahuje molybden, 
dosiahnuť katalytická aktivita, ktorá je porovna
teľná s aktivitou katalyzátora, ktorý obsahuje 
volfrám Riešenie je použiteľné pri všetkých kata
lyzátoroch na zníženie množstva oxidov dusíka, 
pri ktorých je súčasne prítomné íedukčné činidlo, 
teda najmä pri doskových katalyzátoroch a vošti
nových katalyzátoroch

6(51) B OlD 63/02 
(21) 1534-96
(71) UNION ENGINEERING A/S, Fredericia, DK,
(72) Geleff Svend Andreas, Rodding, DK, Pedersen 

Knud Sondertoft, Vejle. DK,



(54) Spôsob výroby sekcií dutých vlákien pre mo
duly dutých vlákien a sekcie dutých vlákien 
vyrobené týmto spôsobom

(22) 02.06.94
(86) PCT/DK94/00214, 02.06.94
(57) Spôsob výroby sekcií dutých vlákien pre moduly 

dutých vlákien zahŕňa odlievanie tvrdnuteľného 
odlievacieho materiálu do odlievacej matrice tvo
renej horizontálnou perforovanou platňou (3), 
v ktorej perforácie (2) sú usporiadané do dopredu 
určeného vzoru a spojité duté vlákna (1) sú vede
né cez otvory, aby sa vytvorila tuhá rúrkovnica
(4) . so vsadenými spojitými dutými vláknami, 
ktorá sa zdvihne vo vertikálnom smere na poža
dovanú vzdialenosť od perforovanej platne, a ná
sledne sa rúrkovnica rozreže v horizontálnej ro
vine, aby konce dutých vlákien boli otvorené. 
Zopakovaním uvedených operácií sa získa sekcia
(5) dutých vlákien.

6 (51) B OlJ 3/00, 3/04
(21) 1444-96
(71) SlCOWA VERFAHRENSTECHNIK FÚR 

BAUSTOFFE GMBH und Co.KG, Aachen, DE; 
HEBEL AG, Emmering, DE;

(72) Peifer Hermann Josef, Dr., Aachen, DE; Weitzel 
Johannes, Aachen, DE;

(54) Spôsob autoklávovania porézneho kusového 
materiálu

(22) 07 11.96
(32) 11.11.95
(31) 195 42 093.4
(33) DE
(57) Spôsob autoklávovania porézneho kusového ma

teriálu, predovšetkým vápenatých hydrosilikáto- 
vých výliskov, pri ktorom je po fáze zahrievania 
upravená kombinovaná vytvrdzovacia a sušiaca 
fáza a nadväzujúca fáza zníženia tlaku, pričom 
z autoklávu, nachádzajúceho sa vo vytvrdzovacej 
fáze, sa regulované vypúšťa vykurovacie médium,

obsahujúce vodnú paru, pričom na konci sušiacej 
fázy sa okrajové oblasti kusového materiálu opla
chovaním sýtou parou izobaricky chladia, aby sa 
zamedzilo nebezpečenstvu vzniku trhlín.

6 (51) B OlJ 10/00, B OlD 53/34, 53/74, 53/78, 53/80
(21) 1517-96
(71) ABB ENVIRONMENTAL SYSTEMS, Div. of 

ABB Flakt, Inc., Knoxville, TN, US;
(72) Bresowar Gerald E., Homewood, AL, US;
(54) Zdokonalený odlučovač unášanej kvapaliny 

na plyny s vysokými rýchlosťami a opätovné 
ohrievanie vyčistených plynov

(22) 07.06.95
(32) 09.06.94, 09.06.94
(31) 08/257 085, 08/257 158
(33) US, US
(86) PCT/US95/07248, 07.06.95
(57) Oxidy síry (SOx) sa vypierajú z produktov spaľo

vania vodnými suspenziami vápenca s vysokou 
účinnosťou vďaka použitiu zdokonaleného odlu
čovača unášanej kvapaliny (130). Vo výhodnom 
praktickom uskutočnení protiprúdovej vápenco
vej práčky (100) s jednoduchým cyklom (výhod
ne so sprchovou kontaktnou zónou s menšou ako 
6 metrovou výškou), ktorá pracuje pri objemo
vých rýchlostiach prúdenia plynu väčších ako 
4,5 metrov za sekundu, sa vertikálny prúd dymo
vého plynu zbaví podstatnej časti kvapôčok sus
penzie a odkloní sa pre účinné odstránenie hmly 
v odstraňovači hmly (140) s horizontálnym prú
dením a dobrým odvádzaním vody. Odlučovač 
unášanej kvapaliny (130) je jednopriechodové 
zariadenie s jednotlivými lištami usporiadanými 
tak, že umožňujú účinnú prevádzku so zníženým 
narážaním kvapôčok na horné steny (napr. na 
strop) práčky a dovoľujú periodické oplachova
nie. Uľahčí sa použitie vertikálne orientovaného 
rotačného výmenníka tepla (431) s horizontálnym 
hriadeľom a znížia sa nároky na priestor a na 
konštrukciu potrubí.



6 (51) B OlJ 21/06, 21/08 // (B OlJ 21/06,101:00)
(21) 1244-96
(71) UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS 

TECHNOLOGY CORPORATION, Danbury, 
CT, US,

(72) Murray Rex Eugene, Cross Lanes, WV, US;
(54) Spôsob výroby polyetylénovej zmesi in situ
(22) 27.09 96
(32) 29.09.95
(31) 08/536 947
(33) US
(57) Spôsob výroby polyetylénovej zmesi in situ. pri 

ktorom sa kontaktuje prinajmešnom jeden kataly
tický systém na báze metalocénu s jedným alebo 
viacerými alfa-olefmmi v každom z dvoch alebo 
vo viacerých reaktoroch zapojených do série 
v plynovej fáze za polymerizačných podmienok, 
s tým, že a) do každého z uvedených reaktorov 
sa zavádza etylén, b) prípadne sa do prinajmen
šom jedného reaktora zavádza jeden alebo viace
ro aifa-olefínov, ktoré obsahujú prinajmenšom 
3 atómy uhlíka alebo diénový komonomér, 
c) zmes etylénovej polymémej matrice a katalyzá
tora, vytvorená v prvom reaktore v uvedenej sérii, 
sa prevádza do nasledujúcich reaktorov v tejto 
séru, a d) polymerizačné podmienky v každom 
z týchto reaktorov v sérii sa udržiavajú také, že sa 
v prinajmenšom jednom reaktore získa polymér 
s vysokou molekulovou hmotnosťou a v prinaj
menšom jednom ďalšom reaktore sa získa poly
mér s nižšou molekulovou hmotnosťou.

6(51) B OlJ 23/28, C 07D 213/84
(21) 1497-96
(71) LONZA Ltd., Gampel/Wallis (Dir..Basel), CH; 

INSTITUTE OF CHEMICAL SCIENCE OF 
THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE OF 
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, Almaty, 
KZ,

(72) Sembaev Chamitovič Dauren, prof., Dr., Almaty, 
KZ; Ivanovskaja Alekseevna Faina, Dr., Almaty, 
KZ; Guseinov Muslimovič Ernest, prof, Dr, 
Moskva, RU, Chuck Roderick John, Dr, Brig- 
-Ghs, CH;

(54) Katalytická zmes na oxidatívnu amonolýzu 
alkylpyridínov

(22) 22 05 95
(32) 23 05.94
(31) 940561 1
(33) KZ
(86) PCT/EP95/01945, 22.05.95
(57) Opisuje sa nová katalytická zmes pozostávajúca 

z oxidov vanádu, titánu, zirkónu a molybdénu 
Nová katalytická zmes a použije na oxidatívnu 
amonolýzu alkylpyridínov.

6 (51) B 21B 23/00, B 21J 5/10, B 22D 11/00 
(21) 1597-96
(71) MANNESMANN AG, Dusseldorf, DE;
(72) Kron Heinz Josef, Dusseldorf, DE; Kohlhage 

Hans, Dusseldorf, DE. Wiemer Hans-Eike, 
Dusseldorf, DE, Kutzenberger Karlheinz, Mon- 
heim, DE.

(54) Spôsob výroby bezšvovej za tepla zhotovenej 
rúrky

(22) 13.06 95
(32) 16.06.94, 31.05.95
(31) P 4422011 1, 195 20 833.1
(33) DEjDE
(86) PCT/DE95/00800, 13.06 95
(57) Pri spôsobe výroby bezšvovej za tepla zhotovo

vanej rúrky z ocele s obmedzenými možnosťami 
zmeny tvaru, predovšetkým z ocele na valivé lo
žiská, pri ktorom je predbežne spracovaná a od
plynená, ako i dezoxidovaná tekutá oceľ žiaduce
ho chemického zloženia uliata v pásmovom od
liatku s ľubovoľným priečnym rezom a po odde
lení od pásma je tyč pásmového odliatku, rozde
lená na použitú dĺžku, podrobená pretváraniu 
Použitá dĺžka bez predtvarovania, t j v stave po 
uliati a bez tepelného spracovania (difúzne žíha
nie), je zahriata na teplotu pretvárania a privede
ná zariadeniu na výrobu rúrok

6(51) B21C3/12, 9/00
(21) 415-96
(71) R. LISCIAN1 TRAFILERIE E DIVISIONE DYN 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE Sne, Grot- 
tammare AP, IT;

(72) Lisciam Giulio, Grottammare AP, IT,
(54) Ťahacia stolica kovových drôtov mazaných za 

sucha
(22) 28.03.96
(32) 28.03.95
(31) 95830114.5
(33) EP
(57) Ťahacia stolica kovových drôtov mazaných za sucha 

zahŕňa zariadenie s nástrojmi, ktoré obsahuje rúr- 
kovité teleso (4), ktoré má dutinu (7) na uloženie a 
upevnenie aspoň jedného prieťahu (3),ktora sa tiah
ne od vstupného konca (5) k výstupnému koncu (6) 
kovového drôtu (2) vo vnútri rurkovitého telesa (4) 
Ďalej podperu (8) rurkovitého telesa (4), na ktoiej je 
teleso axiálne namontované, a to otočné tak, že sa 
môže počas činnosti pripojených akčných členov (9) 
otáčať, kde je zmienená podpera (8) vybavená ko
môrkou (11) s chladiacou kvapalinou na chladenie 
prieťahu (3) a kontajner (10) práškového mazadla 
spojený s podperou (8) rurkovitého telesa (4), na 
mazanie kovového drôtu (2) pred vstupom do prie
ťahu (3), kde je zmienený kontajner umiestnený nad 
podperou (8) rúrkovitého telesa a s telesom spojeny 
tak, že sa môžu otáčať okolo kovového drôtu (2), 
čím spôsobujú, že sa práškové mazadlo posúva 
skratkovitým pohybom smerom k prieťahu (3)



6 (51) B 21D 13/04
(21) 1338-95
(71) M.I.C. Industries, Inc., Reston, VA, US;
(72) Morello Frederick, Johnston, PA, US;
(54) Mikroprocesorom riadený prístroj a spôsob 

vytvárania kovových stavebných panelov
(22) 28.04.94
(32) 30 04.93
(31) 08/054 135
(33) US
(86) PCT/US94/04637, 28.04.94
(57) Plochý plech je tvarovaný do panelu (P), ktorý 

má rovinnú spodnú stranu a bočné hrany, pričom 
na riadenie činnosti tvarovacieho mechanizmu 
(38) je monitorovaná dĺžka tvarovaného panelu. 
Následne je panel posúvaný do ohýbacieho me
chanizmu (68), ktorý zvlní panel tak, že aspoň je
ho časť je vyklenutá alebo zakrivená. Zakrivenie 
vystupujúceho dokončovaného panelu (Cb) je pre 
reguláciu nastavenia prestaviteľných zvInovacích 
valcov (70, 72) usporiadaných v ohýbacom me
chanizme (68) monitorované tak, aby bolo zaiste
né presné vopred zvolené zakrivenie. Pri vytvá
raní panelov, ktoré majú tak priamu, ako aj zakri
venú časť, je monitorovaná dĺžka zakrivenej časti 
panelu a zvlftovacie valce sú samočinne přesta
vované na tvarovanie časti s rozdielnym polome
rom zakrivenia. Prístroj je tvorený tvarovacím 
mechanizmom (38) a snímacími a riadiacimi 
prostriedkami.

6(51) B 2ID 22/20, B 65D 75/34
(21) 1393-96
(71) TEICH AKTIENGESELLSCHAFT, Obergrafen- 

dorf, AT,
(72) Reiterer Franz, Innermanzing, AT; Piesslinger 

Johannes, Hohenberg. AT;
(54) Povrstvená hliníková fólia so zlepšenými 

vlastnosťami pri tvarovaní za studená a obal 
vyrobený s použitím tejto hliníkovej fólie

(22) 15.02.96
(32) 16.02 95
(31) A 286/95
(33) AT
(86) PCT/AT96/00025, 15.02.96
(57) Opisuje sa povrstvená hliníková fólia na použitie 

v procese tvarovania za studená s použitím matri
cových a patricových nástrojov Hliníková fólia 
má hrúbku v rozsahu 0,05 až 0,3 mm a povrstve
ná plocha na strane matrice má statický a dyna
mický súčiniteľ trenia, meraný podľa British 
Standard (BS) 2 782, najviac 0,35, výhodne ale 
najviac 0,30, a/alebo povrstvená plocha hliníko
vej fólie na strane patrice má tento súčiniteľ tre
nia najviac 0,45, výhodne ale najviac, 40. Obal 
pozostáva z nosného telesa (1) z plochého mate
riálu, v ktorom sú v rámci jeho plochy tvarova
ním tohto materiálu vytvorené priehlbiny (3) na

uloženie baleného tovaru (4), predovšetkým tab
liet, kapsúl a podobne, a ktorý je vo svojej plo
chej časti plošne spojený s hliníkovou uzaviera
cou fóliou (5). Nosné teleso (1) je vcelku, prie
hlbiny (3) sú vytvorené tvarovaním za studená 
a najmenej na svojej vydutej strane sú vybavené 
zvariteľnou plastovou vrstvou (2), pričom nosné 
teleso (1) je vyrobené z opísanej povrstvenej hli
níkovej fólie a podiel hliníka v prázdnom obale je 
najmenej 80 % hmotn.

6(51) B21D43/11
(21) 776-96
(71) DALCOS S.R.L., Castelfranco Veneto, IT,
(72) Zanette Donato, Maserada Sul Piave, IT,
(54) Svorkový podávač kovových pásov
(22) 06.07.94
(32) 30.12.93
(31) VE93A000039
(33) IT
(86) PCT/EP94/02214, 06.07.94
(57) Svorkový podávač kovových pásov je charak

teristický tým, že na základni je. aspoň jeden pár 
svoriek (26, 26', 126, 126', 226, 226') na ucho
penie kovového pásu (42, 142), ktorý sa má 
uviesť do pohybu, ďalej členy (24, 12, 12', 48) na 
posun zmienených svoriek (26, 26', 126, 126', 
226, 226') smerom rovnobežným s osou zmiene
ného pásu (42, 142) a v opačnom smere, ďalej 
prostriedky (34, 34', 134, 134') na nezávislú 
manipuláciu so zmienenými svorkami (26, 26', 
126, 126', 226, 226'), pričom svorka, ktorá sa 
pohybuje v smere pohybu pásu (42, 142), je akti
vovaná, zatiaľ čo svorka, ktorá sa pohybuje v o- 
pačnom smere, je deaktivovaná.

6 (51) B 21H 1/10, B 21D 53/26, C 22F 1/05 
(21) 1018-95
(71) Firma Otto Fuchs, Meinerzhagen, DE,
(72) Klein Horst, Meinerzhagen, DE, Fischer Gernot, 

Meinerzhagen, DE; Lowak Heinz, Kierspe, DE, 
Modricker Klaus, Meinerzhagen, DE, Morchen 
Gerd, Kierspe, DE;



(54) Spôsob výroby jednodielneho kolesa z ľahkého 
kovu z tvarovacieho hliníkového materiálu

(22) 22.01.94
(32) 19.02.93
(31) P 43 05 091.3
(33) DE
(86) PCT/DE94/00063, 22.01.94
(57) Opisuje sa spôsob výroby jednodielneho kolesa 

z ľahkého kovu, z vytvrditeľnej tvarovacej zliati
ny hliníka plynulým pretlačovaním alebo valco
vaním z polotovaru, pričom plynulé pretlačovanie 
alebo valcovanie je realizované za tepla a pri ho
mogenizačnom žíhaní pri teplotách približne od 
530°C v závislosti od druhu zliatiny s nasledujú
cim rýchlym ochladením a tepelným vytvrdzova
ním pri teplotách od 150°C do 200°C. Na zhoto
venie jednodielneho kolesa z ľahkého kovu sú 
najmä používané zliatiny druhu AlMgSi. Pri 
tomto spôsobe je použitý prírubový polotovar, 
kde príruba je v priereze približne pravouhlo 
rozštiepená a potom je vyvalcované lôžko ráfika 
alebo sú používané takzvané miskové polotovary, 
pri ktorých je z príslušne tvarovanej okrajovej 
časti rovnako vyvalcované lôžko ráfika pomocou 
podpery.

6(51) B25B7/12
(21) 1097-95
(71) PETERSEN MANUFACTURING CO., INC., 

DeWitt, NE, US;
(72) Dahl Raymond, Creston, CA, US; Bames Fran

cis, Odell, NE, US; Fuller Anthony B., DeWitt, 
NE, US; Sorensen Joseph A., Lincoln, NE, US;

(54) Upinacie kliešte
(22) 10.01.95
(32) 11.01.94
(31) 08/179 744
(33) US
(86) PCT/US95/00388, 10.01.95
(57) Upínacie kliešte (10) pozostávajú zo základnej 

časti (12) vybavenej pevnou čeľusťou (14) pripo
jenou pevne k tejto základnej časti (12), pričom 
pevná čeľusť (14) je vybavená pevným nadstav
com (16), ktorý tvorí pevný upínací element, 
z pohyblivej čeľuste (22) pripojenej k základnej 
časti (12) otočné na čape (26), pričom pohyblivá 
čeľusť (22) je vybavená pohyblivým nadstavcom 
(28), ktorý tvorí pohyblivý upínací element. Po
hyblivý nadstavec (28) je upevnený na pohyblivej 
čeľusti (22) na zabránenie pohybu medzi pohyb
livou čeľusťou (22) a pohyblivým nadstavcom 
(28). Na pohyblivej čeľusti (22) je otočné uložená 
ovládacia páka (34). Ovládaciu páku (34) spája 
so základnou časťou (12) výstredný upínací pá
kový mechanizmus obsahujúci rozperné rameno 
(38) na pridržiavanie ovládacej páky (34) a po
hyblivej čeľuste (22) v zatvorenom stave, v kto
rom sa pevný upínací element a pohyblivý upí
nací element nachádzajú proti sebe v upínacom 
stave.

6 (51) B 29C 31/04 // B 29C 43/34 // B 29L 23:20
(21) 1463-96
(71) AISA Automation lndustrielle SA, Vouvry. CH;
(72) Hanot Dominique, Lugrin, FR; Keller Gerhard, 

Jongny, CH; Roeder Ralph, Chemex, CH;
(54) Spôsob výroby tvarovaného kusa z plastu a 

za-riadenie na jeho vykonávanie
(22) 17.05.95
(32) 18.05.94
(31) P 44 17 435.7
(33) DE
(86) PCT/EP95/01863, 17.05.95
(57) Spôsob výroby tvarovaného telesa z plastu sa vy

konáva oddeľovaním jednotlivých dávok materiá
lu z prúdu materiálu tvoreného teplom plastifiko- 
vaným plastom, vytekajúceho z uzavierateľného 
výstupného otvoru (5) dávkovača materiálu 
a smerovaného vertikálne dole a prevádzaním 
oddelenej dávky materiálu do dutiny formy a zli- 
sovaním do tvarovaného telesa uzavretím dutiny 
formy. Oddelenie práve požadovanej dávky ma
teriálu z prúdu materiálu sa uskutočňuje odstřih
nutím pod výstupným otvorom a v odstupe od 
neho, pričom je výhodné uviesť prúd materiálu, 
na oddelenie dávky materiálu, krátkodobo do po
kojového stavu. Zariadenie na výrobu tvarované
ho telesa z plastu s uzavierateľnou dutinou (8) 
formy a dávkovačom (1) materiálu na teplom 
plastifikovaný plast (3), umiestneným nad otvo
renou dutinou (8) formy, s výstupným otvorom
(5) na výtok prúdu (12) materiálu z plastifikova- 
ného plastu, uzavierateľným uzavieracím telesom
(6) a nasmerovaným k dutine (8) formy. Pod vý
stupným otvorom (5) a s odstupom od neho je 
umiestnené strihacie zariadenie (9) na oddeľova
nie požadovaných dávok (14) materiálu.



6 (51) B31F1/28
(21) 1561-96
(71) DAEYOUNG PACKING CO., LTD., Ansan, 

Kyungki-do, KR;
(72) Kim Do Wook, Seoul, KR; Kim Ki Jeong, Ansan, 

Kyungki-do, KR;
(54) Dvojvrstvová vlnitá papierová lepenka, spôsob 

jej výroby a zariadenie na vykonávanie spôso
bu

(22) 31.07.95
(32) 11.04 95
(31) 95-8323
(33) KR
(86) PCT/KR95/00098, 31.07 95
(57) Dvojvrstvová vlnitá papierová lepenka s vysokou 

pevnosťou pozostáva z horného plášťa (102) 
a spodného plášťa (106), a niekoľkých vlnitých 
stredných vrstiev (101, 104) umiestnených medzi 
plášťami (102, 106), a preto je schopná vykazo
vať vysokú pevnosť v tlaku pri malej hrúbke, čim 
sa minimalizuje veľkosť obalu a účinne tlmí von
kajší náraz pôsobiaci na obal a zabalený tovar je 
lepšie chránený.

^106

y-102

lUTaHTaW
106-'

v podstate kolmom na tento prvý smer, a druhú 
vrstvu, ktorá obsahuje aspoň 50 hmotn % vyso- 
kohustotného polyetylénu, ktorého hustota je as
poň 0,95, pričom druhá vrstva je laminovaná na 
fóliový substrát tak, aby prvý smer predlžovania 
druhej vrstvy bol v podstate kolmý na prvý smer 
predlžovania prvej vrstvy. Výsledné fólie vykazu
jú dobrú pevnosť pri ohýbaní, pasívnu ohýbateľ- 
nosť a ďalšie vlastnosti, ktoré z nich robia veľmi 
vhodný materiál na výrobu bankoviek a ďal
ších cenných dokumentov.

6(51) B 60B 37/12
(21) 1679-96
(71) Vinnik Leonid Vladimirovič, Moskva, RU; Fnd- 

berg Arkadij Moiseevič, Moskva, RU;
(72) Fridberg Arkádij Moiseevič, Moskva, RU;
(54) Dvojkolesie dopravného zariadenia
(22) 23.06.95
(32) 01.07.94
(31) 94022342
(33) RU
(86) PCT/RU95/00135, 23.06.95
(57) Dvojkolesie dopravného zariadenia obsahuje ko

lesá (2), ktoré sú uložené pevne na náprave (1) 
a obsahujú náboje (3) a vence (4). Vnútorný po
vrch venca (4) a povrch náboja (3), ktoré sú vo 
vzájomnom styku, majú valcový alebo kužeľový 
tvar.

6(51) B32B3/00
(21) 1684-96
(71) Mobil Oil Corporation, Fairfax, VA, US;
(72) Benoit Gordon Leon, Vietor, NY, US; Vander- 

belden Rudolf Wilhelm, Farmington, NY, US;
(54) Krížom laminované viacvrstvové fóliové štruk

túry použiteľné predovšetkým pri výrobe 
bankoviek

(22) 26.06.95
(32) 27 06 94
(31) 08/266 916
(33) US
(86) PCT/US95/08049, 26.06.95
(57) Laminovaný viacvrstvový fóliový substrát je 

určený na použitie pri výrobe bankoviek a cen
ných papierov. Tento fóliový substrát zahŕňa prvú 
vrstvu, ktorá obsahuje aspoň 50 hmotn % vyso- 
kohustotného polyetylénu, ktorého hustota je 
aspoň 0,95, pričom táto prvá vrstva je predlžova
ná v prvom smere do stupňa, ktorý je aspoň trik
rát väčši ako stupeň predlžovania v smere

6(51) B60C 11/00
(21) 1371-95
(71) Matador, a. s., Púchov, SK;
(72) Drábik Jaroslav, Ing., Beluša, SK; Rypák Martin, 

Ing., Púchov, SK;
(54) Dezén behúňa pneumatiky
(22) 02.11.95
(57) Každý bok obvodovej drážky (1) dezénu je tvo

rený siedmimi pravidelne sa po obvode behúňa 
striedajúcimi úsekmi (11, 12, 13, 14, 15. 16, 17), 
z ktorých prvý, tretí a šiesty úsek (11, 13, 16) sú 
rovnobežné s obvodovou osou (7) behúňa 
a ostatné úseky (12, 14, 15, 17) sú voči obvodo
vej osi (7) behúňa orientované pod uhlami (a, t), 

pričom každý druhý úsek (12) každého boku kaž
dej obvodovej drážky (1) je usporiadaný proti ľah
lo k siedmemu úseku (17) protiľahlého boku da
nej obvodovej drážky (1) a každý prvý úsek (11) 
každého boku každej obvodovej drážky (1)



je usporiadaný protiľahlo k úsekom (13, 14, 15, 
16) protiľahlého boku danej obvodovej drážky 
(1). Uhol (a) v rozsahu 35° až 55° pritom zviera 
s obvodovou osou (7) behúňa druhý úsek (12) 
a piaty úsek (15), a uhol (t) s veľkosťou rovnejú- 
cou sa súčtu uhla (a) a pravého uhla zviera s ob
vodovou osou (7) behúňa štvrtý úsek a siedmy 
úsek (17).
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6(51) B60H1/00

(21) 57-97
(71) VALEOKLIMAS YSTEME GmbH, Rodach, DE;
(72) Hartleb Thomas, Meeder, DE; Hildebrand Rein- 

hard, Redwitz, DE;
(54) Klimatizačné zariadenie, najmä motorových 

vozidiel
(22) 04.05.96
(32) 16.05.95
(31) 295 08 065.5
(33) DE
(86) PCT/EP96/01864, 04.05.96
(57) Teplota vykurovaného vzduchu sa reguluje po

mocou najmenej jednej zmiešavacej klapky 
(MKI, MKII), ktoré sú umiestnené pred zmieša
vacím priestorom (MR). Podľa polohy zmiešava
cej klapky (MKI, MKII) vzduch vstupuje v rôz
nom pomere do zmiešavacej komory (MR), pri
čom prúd chladného vzduchu vychádza z výpar
níka (VD) a prúd teplého vzduchu vychádza 
z výmenníka (WT) tepla. Zmiešavacie klapky 
(MKI, MKII) majú polohu závislú od teplotného 
snímača (SI) umiestneného za výparníkom (VD), 
a na teplotnom snímači (SII) umiestneného za 
výmenníkom (WT) tepla.

DEc

6 (51) B 60T 7/06, B 60R 21/00, B 60T 8/88
(21) 1149-96
(71) ITT Automotive Europe GmbH, Frankfurt am 

Main, DE;
(72) Bauer Júrgen, Wiesbaden, DE; Zingel Heinz, Bad 

Camberg, DE; Bohm Peter, Friedrichsdorf, DE, 
Drott Peter, Frankfurt am Main, DE; Knothe Ul
rich, Braunschweig, DE; Witte Bastian, Bielefeld, 
DE; Sinnhuber Ruprecht, Gifhom, DE;

(54) Hydraulické brzdové zariadenie motorových 
vozidiel

(22) 14.03.94
(86) PCT/EP94/00791, 14.03.94
(57) Ovládacia jednotka hydraulického brzdového za

riadenia je upevnená na prednej medzistene mo
torového vozidla a pozostáva z hlavného brzdo
vého valca (2), brzdového posilňovača (1), zapo
jeného pred hlavným brzdovým valcom (2). ako 
aj brzdového pedála (3), ovládajúceho brzdový 
posilňovač (1). Ďalej obsahuje prostriedky (12- 
-17, 22, 23, 26, 27, 67, 68, 51, 52, 57, 58, 60, 
70), ktoré pri nehode, vedúcej k deformáciám 
prednej časti motorového vozidla, simulujú zvý
šenú spotrebu objemu tlakového média brzdovým 
zariadením, a ktoré tým umožnia predĺženie ovlá
dacej dráhy ovládacej jednotky.
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6(51) B61L27/00
(21) 299-96
(71) AŽD Praha. s. r. o., Praha 10, CZ;
(72) Novák Vladimír, Ing., Loděnice, CZ; Horniecký 

Milan, Ing., Praha, CZ; Doubek Pavel, Ing., Pra
ha, CZ; Martinec Josef, Ing., Praha, CZ; Froleš 
Jan, Ing., Praha, CZ; Šíma Marek, Praha, CZ, 
Kalina Luboš, Ing., Praha, CZ; Horák Luboš, 
Ing, Praha, CZ, Svoboda Radim, Ing, Praha, 
CZ;

(54) Zabezpečovacie zariadenie
(22) 05.03.96
(32) 08.11.95
(31) PV 2928-95
(33) CZ
(57) Riadiaca časť (1) zabezpečovacieho zailadenia 

pozostáva z hlavného rozbočovača (HUB), ktorý



je spojený so zadávacím počítačom (ZPC), 
s hlavnými technologickými počítačmi (TPa), 
(TPb) a so zálohovým rozbočovačom (HUB1), 
ktorý je spojený so zálohovým zadávacím počíta
čom (ZPC1) a so zálohovými technologickými 
počítačmi (TPai), (TP81). Technologické počítače 
(TPa), (TPai), (TPb), (TP81) sú spojené s vyko
návacou časťou (II), pričom vykonávacia časť (II) 
je tvorená najmenej jedným panelom (PPP) vy
konávacích počítačov. Panel (PPP) vykonávacích 
počítačov pozostáva z vykonávacích počítačov 
(PPA), (PP8), ktoré spolupracujú jednak navzá
jom a jednak s blokom (BN) nezabezpečených 
povelov, s blokom (BZ) zabezpečených povelov, 
blokom (BI) indikácií, s blokmi (BKIa), (BKI8) 
kontroly indikácií. Riadiaca časť (I) môže byť 
doplnená tiež počítačom (PCU) na údržbu, ktorý 
môže byť pripojený cez redundančný transceiver 
(TR). Riadiaca časť (I) môže byť v odôvodne
ných prípadoch doplnená o nadradený systém 
(NS), pripojený hlavným mostom (M), prípadne 
aj zálohovým mostom (M1).

6(51) B 65D 65/00
(21) 380-96
(71) The Mead Corporation, Dayton, OH, US;
(72) Domansky Philippe, Chateauroux, FR; 
(54) Kartónový a deliaci panel
(22) 07.07.95
(32) 08.07.94
(31) 9413865.8
(33) GB
(86) PCT/US95/09408, 07.07.95

(57) Deliaci panel (60) na oddelenie dvoch stohova
ných výrobkov (A) v obalovom kartóne (IOOa) 
majúcom dva alebo viac radov výrobkov (A), keď 
tento panel (60) obsahuje deformovateľné pros
triedky (62, 62b, 62c, 62d), ktoré sú upravené na 
vhodné umiestnenie medzi stohovanými výrob
kami (A) priliehajúcimi k stranám tohto panelu 
(60).

6(51) B 65D 77/22, 90/48
(21) 858-96
(71) ROBERT BOSCH GmbH, Stuttgart, DE;
(72) Domke Klaus, Ditzingen, DE;
(54) Pretlakový ventilček na obaly
(22) 20.10.95
(32) 27.03.95
(31) Pl 95 10 489.7
(33) DE
(86) PCT/DE95/01461, 20.10.95
(57) Pretlakový ventilček (10) na obal (1) má pružnú 

ventilovú membránu (11, 31), ktorá je rovnobež
nými upevňovacími okrajovými zónami (12, 13, 
31, 32) pripevnená ku stene (2) obalu a kryje 
prieduch (3). Na ochranu obalu (1), vybaveného 
pretlakovým ventilčekom (10) pred krádežou, je 
do pretlakového ventilčeka (10) začlenené pop
lašné signalizačné zariadenie (5). Poplašné sig
nalizačné zariadenie (5) má tvar pásika prilepe
ného na ventilovej membráne (11, 31) v jej upev
ňovacích okrajových zónach (12, 13, 32, 33).

n 16



Trieda C

6 (51) C 04B 24/34, C 09F 1/04
(21) 1224-96
(71) KREMS CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT, 

Krems, AT,
(72) Sychra Marcel, Krems, AT, Steindl Harald, Hol- 

lenburg 78, AT;
(54) Splyňovadlo betónových a murovacích zmesí 

a jeho použitie
(22) 30.03 95
(32) 31 03 94
(31) A 687/94
(33) AT
(86) PCT/AT95/00065, 30.03.95
(57) Splyňovadlo betónových a murovacích zmesí na 

báze kolofóniovej živice je tvorené soľou kolo- 
fómovej živice s aminoalkoholom a alkáliou. Po
užíva sa na vytvorenie systému vzduchových pó
rov v betónovej a murovacej zmesi.

6 (51) C 04B 28/04, 28/08,14/28, 24/38
(21) 907-96
(71) D YCKERHOFF AG, Wiesbaden, DE,
(72) Teichert Horst-Dieter, Geisenheim, DE; Umlauf 

Reinhard, Dr., Wiesbaden, DE;
(54) Injekčné prostriedky, ako aj s použitím injek

čných prostriedkov vyrobené injekčné sus
penzie

(22) 11 07 96
(32) 25 07 95, 09 10.95
(31) 195 27 135 1, 195 37 616 1
(33) DE, DE
(57) Injekčné prostriedky na výrobu injekčnej sus

penzie na utesnenie pieskového základu skupiny 
stavieb obsahuje aspoň jedno jemné spojivo, as
poň jeden stabilizátor, aspoň jeden plastifikátor 
a aspoň jeden urýchľovač tvrdnutia, a prípadne 
ďalšie obvyklé prísady, ako injekčné pomocné 
prostriedky alebo prostriedky na zadržiavanie vo
dy, pričom stabilizátorom je aspoň jedno orga
nické zahusťovadlo, ako polysacharid, pričom 
zmes ďalej obsahuje aspoň jedno inertné spojivo 
s veľmi jemnými pórmi. Injekčná suspenzia je vy
robená z injekčného prostriedku zmiešaním s vo
dou, pričom pomer vody voči pevným látkam činí 5

6(51) C04B35/66
(21) 1644-96
(71) REFEL S p A , S Vito al Taghamento, II,
(72) Dinelh Giancarlo, Moghano Veneto, IT, Fantinel 

Alessandro, Roveredo m Piano, IT.
(54) Kompozitná štruktúra obsahujúca elektricky 

odlievanú žiaruvzdornú zložku a elementy vy
soko odolné voči korózii a erózii

(22) 19 06 95
(32) 20 06 94
(31) M194A001290
(33) [T
(86) PCT/EP95/02365, 19.06 95
(57) Kompozitná a monolytická žiaruvzdorná štruktú

ra. prispôsobená najmä na výrobu sklárskych pecí

a podobne, tvorená komponentom v tvare bloku, 
pozostávajúceho z elektrického odliatku zo žiaru
vzdorného materiálu založeného na báze oxidov 
hliníka, zirkónu, kremíka a podobne, ktorého tvar 
a rozmery sú prispôsobené predpokladanému po
užitiu a vo vnútri ktorého je monolyticky vsadený 
najmenej jeden ochranný element Ochranný ele
ment je vysoko odolný voči vplyvom roztaveného 
skla a podobne, a je vybraný z kovov, ušľachti
lých kovov, žiaruvzdorných kovov, žiaruvzdor
ných materiálov, konvenčných a nekonvenčných 
keramických materiálov, akú sú karbidy, nitridy, 
bondy a podobne, alebo z materiálov založených 
na báze grafitu, ich zliatin a/alebo zmesí a/alebo 
zlúčenín. Elementje opracovaný do tvaru platne, 
ktorej tvar a rozmery sú prispôsobené periferiál- 
nemu profilu žiaruvzdorného bloku a |e usporia
daná vo vnútri bloku tak, že jej povrchy su 
umiestnené v blízkosti povrchov bloku, ktoré 
majú byť vystavené vplyvu taveniny tak, že táto 
platňa vytvára vložku, ktorá pôsobí ako súvislá 
ochranná batéria voči vplyvom na žiaruvzdorný 
materiál. Vynález zahŕňa aj spôsob výroby kom
pozitnej žiaruvzdornej štruktúry v konvenčných 
taviacich peciach.

6 (51) C 05C 13/00, C 05D 9/02
(21) 1419-95
(71) Barus Vojtech, Ing, Štúrovo, SK, Fecenko Jan. 

prof., Ing , DrSc., Nitra, SK, Ložek Otto, doc, 
Ing., CSc., Nitra, SK; Benyó Juraj, Ing, Pri beta, 
SK, Hóka Imrich, Pnbeta, SK;

(72) Barus Vojtech, Ing., Štúrovo, SK; Fecenko Jan. 
prof., Ing., DrSc., Nitra, SK, Ložek Otto, doc, 
Ing , CSc , Nitra, SK, Benyó Juraj, Ing , Pnbeta. 
SK, Hóka Imrich. Pnbeta, SK,

(54) Spôsob výroby organominerálneho kvapalné
ho hnojiva na báze humátov - VOBA UNl- 
HUM-N

(22) 13.1195
(57) Organominerálne kvapalné hnojivo na báze hu

mátov VOBA UNIHUM-N sa vyrába tak, že na 
jeho výrobu sa používajú cheláty mikroelementov 
a dusík vo forme amidickej, dusičnanovej 
a amomakálnej, ktoré nevytvárajú s humátom 
sodným zrazeniny, pričom sa postupne pridáva 
do vody močovina. DAM 390. Harmavit Špeciál 
a Humát sodný, čím sa pripraví hnojivo s dob
rými agrochemickými a aplikovateľnými vlast
nosťami.



6(51) C05G3/08
(21) 1039-96
(71) SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Luther- 

stadt Wittenberg, DE;
(72) Grabarse Margrit, Seelingstädt, DE, Lang Sieg- 

hard, Cunnersdorf, DE; Michel Hans-Jilrgen, 
Machem, DE, Wozniak Hartmut, Cunnersdorf, 
DE,

(54) Kombinácia účinných látok na potláčanie, 
resp. reguláciu nitrifikácie

(22) 20.02.95
(32) 21.02.94
(31) P 44 05 392.4
(33) DE
(86) PCT/DE95/00248, 20.02.95
(57) Prostriedky potláčajúce nitrifikáciu, ktoré obsahu

jú ako komponenty účinných látok 1H-, 1,2,4- 
-triazol alebo substituovaný 1H-, 1,2,4-triazol, 
resp jeho soli alebo kovové komplexy a mini
málne jednu ďalšiu zlúčeninu, ako substituovaný 
pyrazol, jeho soli alebo kovové komplexy, di
ky ándiamid, tiomočovinu guynylu, tiomočovinu, 
rodamíd amónny, tiosulfát amónny

6(51) C 07B 63/00
(21) 1214-96
(71) Degussa Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, 

DE,
(72) Stockhammer Stefan, Ing., Freigericht, DE; 

Scháfer-Treffenfeldt Wiltrud, prof. Dr, Oberts- 
hausen, DE; Knaup Gúnter, Dr., Bruchkóbel, DE, 
Drauz Karlheinz, prof., Dr., Freigericht, DE; 
Sextl Elfnede, Dr , Geiselbach, DE;

(54) Spôsob oddeľovania aminokyselín a/alebo a- 
minosulfónových kyselín zvodných roztokov

(22) 25 09 96
(32) 26 09 95
(31) 195 35 751 5
(33) DE
(57) Spôsob oddeľovania aminokyselín a/alebo ami- 

nosulfonových kyselín, výhodne z vodných roz
tokov, ktoré tieto nečistoty obsahujú, adsorpciou 
aminokyselín na zeolitoch

6(51) C 07C 5/22, 5/13
(21) 1515-95
(71) SLOVAKOFARMA, a s , Hlohovec, SK,
(72) Gômóry Juraj, Ing , Hlohovec, SK, Karabinoš Jo

zef, Ing , Hlohovec, SK, Kollár Miroslav, Hloho
vec, SK, Hanák Stanislav, Hlohovec, SK, Anta
lová Mária, Ing, Topoľčany, SK, Fedorová 
Marta, Mgr., Rabča, SK;

(54) Spôsob prípravy beta-jonónu
(22) 30.11 95
(57) Spôsob prípravy beta-jonónu zo pseudojonónu za 

katalytického pôsobenia kyseliny sírovej v pros
tredí benzínu, pričom molárny pomer reagujúce
ho pseudojonónu a kyseliny sírovej je 1 • 3 až 1 

6 a reakčné komponenty vtekajúce do filmového 
reaktora sa pred reakciou samostatne predchladia

6(51) C 07C 17/02,19/045
(21) 62-97
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Frank

furt am Mam, DE;
(72) Eichler Jilrgen, Kastl, DE; Mielke Ingolf, Burg- 

kirchen, DE; Schwarzmaier Peter, Kastl, DE, 
Stoger Manfred, Burgkirchen, DE; Wild Thomas, 
Burgkirchen, DE;

(54) Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu priamou chIo- 
ráciou za spätného vedenia odplynov a zaria
denie na vykonávanie tohto spôsobu

(22) 15.07.95
(32) 21.07.94
(31) P 44 25 872.0
(33) DE
(86) PCT/EP95/02787, 15 07.95
(57) Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu uvádzaním chló

ru a etylénu do 1,2-dichlóetánu vedeného v obe
hu, ktorý zahŕňa katalyzátorový systém z chloridu 
železitého a halogenidu kovu z prvej alebo druhej 
hlavnej skupiny periodického systému prvkov 
a ďalej obsahuje nepatrné množstvo kyslíka, pri
čom sa čiastkový prúd reakčnej zmesi uvádza do 
expanzného odparenia, odparený 1,2-dichlóretán 
sa oddelí a izoluje a menované ľahko prchavé 
zložky sa uvádzajú späť do reakcie

6 (51) C 07C 29/15, 29/151
(21) 419-95
(71) Novácke chemické závody, a s , Nováky, SK,
(72) Č am aj Vladimir, Ing , CSc , Prievidza. SK, Špacír 

Jozef, Ing , Prievidza, SK, Kolísek Mikuláš, Ing , 
Nováky, SK,

(54) Spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydrínu 
vysokej čistoty

(22) 31 03 95
(57) Spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydrínu reak

ciou uskutočňovanou v prostredí kvapalného etylen- 
chlórhydrinu, pričom do reaktora prvého stupňa 
(ROl) s etylenchlórhydrinom je cez zmiešavač 
(ZOl) za stálej cirkulácie reakčnej nasady pridávaný 
suchy chlorovodík, neskôr cez zmiešavač (Z02) 
etylénoxid Reakčne teplo je odvádzané výmenní
kom tepla (EOl) Súčasne so sýtením chlorovodí
kom sa začína pranie plynov v absorberi nad (ROl) 
podchladeným surovým etylénchlórhydrmom z reak
tora druhého stupňa (R02) a do (R02) je pridávaný 
etylénoxid cez zmiešavač (Z03) Odplyň z (R02) je 
vedený do spodnej časti druhého absorbera, proti- 
prúdne je skrápaný surovým etylénchlórhydrmom, 
nasýteným chlorovodíkom, odchádzajúcim prepa
dom z (ROl) Surový etylenchlórhydrin je konti
nuálne odvádzaný do zásobníka (HOl), z ktorého je 
vedený na rektifikáciu Čistý, bezvody produkt, e- 
tylénchlórhydrin je odvádzaný ako destilát z hlavy 
rektifikačnej kolóny (COl)



6(51) C 07C 43/29, A OlN 31/14
(21) 1289-96
(71) BRITISH TECHNOLOGY GROUP LIMITED, 

London, GB,
(72) Khambay Bhupmder Pall Singh, Norwood Green, 

Southall, Middlesex, GB, Liu Mu-Guang, Fal- 
lowfield, Manchester, GB,

(54) Pesticidně účinné fluóroolefíny
(22) 26.04.95
(32) 29.04.94
(31) 9408605.5
(33) GB
(86) PCT/GB95/00954, 26 04.95
(57) Opisuje sa pesticidně účinná zlúčenina všeobec

ného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík a R2 je 
cyklopropylová skupina, alebo R1 a R~ každý 
znamená alkylovú skupinu, pričom tieto skupiny 
môžu byť rovnaké alebo rozdielne; Ata znamená 
voliteľne substituovanú fenyl- alebo naftylskupi- 
nu; Ar8 znamená fenylskupinu, substituovanú fe- 
noxy-, fenyl-, benzyl- alebo benzoyl-skupinou. 
ktorá môže byť ďalej voliteľne substituovaná, 
vzájomná konfigurácia skupín Ata-CR1R2 
a -CH2Ar8 okolo dvojitej väzby je v polohe trans 
Je výhodné, ak Ata je substituovaná fenylskupi- 
na, výhodnejšie ak je substituovaná v 4-(para)- 
-polohe halogénom, alkoxylom alebo halogénal- 
koxylom Spôsob prípravy pesticidně účinnej zlú
čeniny všeobecného vzorca (I) spočíva v tom, že 
zlúčenina zahŕňajúca časť (a) a zlúčenina, zahŕňa
júca časť Ar8-, reagujú spolu za vzniku väzby 
-CH=C(F)CH2- medzi (a) a Ar8 v zlúčenine vše
obecného vzorca (I)

R1 R2 F
V I

ArA-C-CH=C-CH2-Ar5 (!)

6(51) C 07C 49/753, 45/78
(21) 1667-96
(71) RHONE-POULENC RORER S A , Antony, FR,
(72) Leboul Jean, Gometz-la-Ville, FR; Provost Jean, 

Monts, FR,
(54) Protinádorové a protileukemické látky, spôsob 

ich prípravy a farmaceutické kompozície tieto 
látky obsahujúce

(22) 20.06 95
(32) 23 06.94, 09.01 95
(31) 94/07701, 95/00160
(33) FR, FR
(86) PCT/FR95/00814, 20 06 95
(57) 3-(3-Hydroxy-4-metoxybenzyl)-7-metylén-l-vi- 

nyl-2,3,3a,4,7,7a-hexahydroindén-4-ón vzorca (I) 
a 3-(3-hydroxy-4-metoxybenzyl)-4-hydroxy-7-metyl- 
-I-vinylindán vzorca (II), ich stereoizomérne for
my, spôsob ich získania z rastliny Ottelia alismo- 
ídes a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsa
hujú. Látky vzorca (I) alebo (II) vykazujú proti
nádorové a protileukemické vlastnosti.

6 (51) C 07C 49/813, 49/84, 63/38, A 01N 35/06
(21) 6961-84
(71) Stauffer Chemical Company, Westport, CT, US,
(72) Michaely William James, Richmond, CA, US. 

Kraatz Gary Wayne, San Jose, CA, US;
(54) 2-(2-Subst.benzoyl)cyldohexán-l,3-dióny,

herbicídne prostriedky na ich báze a ich použi
tie

(22) 17.09.84
(32) 07 03 84, 31 07 84, 16.09 83
(31) 587 331,634 408.532 869
(33) US, US,US
(57) Predmetom riešenia sú 2-(2-subst.benzoyl)cyklo- 

hexán-l,3-dióny so všeobecným vzorcom (I), kde 
R a R1 predstavuje vodík, alkyl s 1 až 4 atómami 
uhlíka alebo skupinu alkyl-OC(O)- s 1 až 4 ató
mami uhlíka v alkyle, R2 predstavuje halogén 
alebo alkoxyskupinu s I až 4 atómami uhlíka 
a R3, R4 a R5 predstavuje vodík, halogén a rôzne 
organické zvyšky bližšie charakterizované v opi
se Ďalej sa riešenie týka spôsobu potláčania ne
žiaducej vegetácie pomocou týchto diónov 
a herbicídnych prostriedkov na ich báze

6 (51) C 07C 50/14, 50/32, 46/10,
A OlN 35/06, C 07C 69/013

(21) 1489-96
(71) BRITISH TECHNOLOGY GROUP LIMITED, 

London, GB;
(72) Khambay Bhupinder Pall Singh, Norwood Green, 

Southall, Middlesex, GB, Batty Duncan, Burn
ham, Slough, Kerkshire, GB; Niemeyer Manch 
August Hermann, Santiago, CL,

(54) Naftochinónové deriváty



(22) 26.04.95
(32) 20 05 94
(31) 9410299.3
(33) GB
(86) PCT/GB95/00953, 26.04.95
(57) Opisujú sa deriváty naftochinónu všeobecného 

vzorca (I), v ktorom R znamená vodík alebo hyd
roxy- alebo etanoyloxyskupinu; spôsob ich prí
pravy; zmesi, obsahujúce takéto látky a ich pou
žitie ako pesticídy, fungicidy a najmä insekticídy 
a akaricídy, extrakty z druhov Claceolana a ich 
použitie ako pesticídy. Zlúčeniny vzorca (I) môžu 
byť odvodené z rastlín rodu Calceolaria.

0
R

C(CH3)2-CH-CH2
(D

6 (51) C 07C 213/02, 215/42
(21) 1150-96
(71) MERCK & CO., INC., Rahway, NJ, US;
(72) Verhoeven Thomas R., Rahway, NJ, US; Roberts 

Edward F., Rahway, NJ, US; Senanayake Chris 
H., Rahway, NJ, US; Ryan Kenneth M., Rahway, 
NJ, US;

(54) Regioselektívny spôsob výroby cis-l-amino-2- 
-alkanolov

(22) 07 03 95
(32) 11.03.94
(31) 212 603
(33) US
(86) PCT/US95/02838, 07.03.95
(57) Regioselektívny spôsob výroby cis-l-amino-2-in- 

danolu vo forme akéhokoľvek enantioméru alebo 
zmesi enantiomérov pri zachovaní stereochemic- 
kej integrity väzby medzi atómom kyslíka a ató
mom uhlíka v polohe 2 východiskového indéno- 
xidu spočíva v tom, že sa a) pripraví ekvivalentné 
množstvo indénoxidu, rozpustené v rozpúšťadle 
a prípadne v pomocnom rozpúšťadle, rozpúšťadlo 
sa volí zo skupiny alkylnitrilov alebo arylnitnlov,
b) pridajú sa dva ekvivalenty kyseliny, ktorá sa 
volí zo silných protických kyselín alebo Lewiso- 
vých kyslín alebo organických kyselín, a teplota 
výslednej zmesi sa udržiava v rozmedzí -70 až 
+30°C počas 0,25 až 6,0 hodín, a potom sa
c) pridá prebytok vody na dosiahnutie hydrolýzy 
a zmes sa mieša počas 0,5 až 8 hodín pri teplote 
25 až IOO0C za vzniku zodpovedajúceho enan
tioméru cis-l-amino-2-indanolu alebo zmesi 
enantiomérov.

6(51) C 07C 237/06, 237/08, C 07D 311/58,
C 07C 269/04, AOlN 37/18,
43/16, C 07C 271/22

(21) 1599-96
(71) BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT, Leverku

sen, DE,
(72) Stelzer Uwe, Leverkusen, DE; Casser Carl, Kóln, 

DE, Seitz Thomas, Langenfeld, DE;
(54) Deriváty aminokyselín, spôsob ich výroby 

a ich použitie na hubenie škodcov

(22) 16.06.95
(32) 28.06.94, 17.01.95
(31) P 44 22 567.9, 195 01 175.9
(33) DE, DE
(86) PCT/EP95/02321, 16.06.95
(57) Opisujú sa deriváty aminokyselín, spôsob ich vý

roby a ich použitie v prostriedkoch na hubenie 
škodcov, ako i medziprodukty na výrobu zná
mych, fungicídne účinných substituovaných deri
vátov aminokyselín

6 (51) C 07C 259/02, C 07D 213/78, 259/088,
A 61K 31/15, 31/455

(21) 1430-96
(71) BIOREX KUTATÓ ÉS FEJLESZTÔ RT , Vesz- 

prém-Szabadságpuszta, HU;
(72) Barabás Mihály, Budapest, HU, Márványos Ede, 

Budapest, HU; Úrôgdi László, Budapest, HU, 
Vereczkey László, Budapest, HU; Jaszlits László, 
Budapest, HU; Biró Katalin, Budapest, HU, Jed- 
nákovits Andrea, Szentendre, HU; Radványi 
Erzsébet, Budapest, HU; Udvardy-Nagy Istvánné, 
Budapest, HU,

(54) Deriváty kyseliny hydroxímovej, farmaceutic
ké prostriedky, ktoré ich obsahujú, spôsob ich 
prípravy a medziprodukty

(22) 04.05.95
(32) 06 05.94
(31) P 94 01488
(33) HU
(86) PCT/HU95/00014, 04.05 95
(57) Opisujú sa deriváty kyseliny hydroxímovej vše

obecného vzorca (I), kde X je halogén, Z je aro
matická skupina, pyridinylová skupina alebo po
dobná skupina, a Rje alkyl alebo fenyIalkyl, ale
bo skupina -A-N(R1)R2, kde R1 a R2 nezávisle od 
seba sú vždy vodík alebo alkyl, alebo R1 a R2 
spoločne so susediacim atómom dusíka tvorí päť- 
až sedemčlennú nasýtenú heterocyklickú skupinu 
prípadne obsahujúcu ďalší atóm dusíka, kyslíka 
alebo síry, a táto heterocyklická skupina je prí
padne substituovaná aspoň jedným alkylom, a A 
je priama alebo rozvetvená alkylénová skupina, 
ako aj ich farmaceuticky prijateľné adičné soli 
s kyselinami, a tiež spôsoby prípravy uvedených 
zlúčenín a farmaceutické prostriedky obsahujúce 
tieto zlúčeniny alebo ich farmaceutický prijateľné 
adičné soli s kyselinami ako účinné látky, medzi
produkty všeobecného vzorca (II), kde majú vše
obecné symboly uvedený význam Zlúčeniny 
všeobecného vzorca (I) vykazujú antiischemické 
účinky, a teda sú vhodné na ošetrenie ischemic
kých stavov a chorôb, napríklad myokardálnej ís- 
chémie (vyvolané napríklad oklúziou koronár
nych artérií)

'V



6 (51) C 07C 259/06, 259/10, 259/14, 259/18,
323/47, 317/28, AOlN 37/52

(21) 1136-96
(71) BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT, Leverku

sen, DE,
(72) Gerdes Peter, Aachen, DE, Gayer Herbert, Mon- 

heim, DE, Kruger Bemd-Wieland, Bergisch 
Gladbach, DE, Gallenkamp Bernd, Wuppertal, 
DE, Dehne Hemz-Wilhelm, Bonn, DE, Dut- 
zmann Stefen, Hilden, DE, Hanssler Gerd, Le
verkusen, DE, Stenzel Klaus, Dusseldorf, DE,

(54) Oximové deriváty, spôsob ich výroby a ich po
užitie na hubenie škodcov

(22) 27 02 95
(32) 10 03 94, 29 04 94, 24 06 94
(31) P 44 08 006 9, P 44 14 986 7, P 44 22 154 1
(33) DE, DE, DE
(86) PCT/EP95/00708, 27 02 95
(57) Opisujú sa oximové deriváty všeobecného vzorca 

(I), v ktorom majú substituenty významy uvedené 
v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitie 
najma ako fungicídov na hubenie škodcov

11
Nx,%0—Y (T)

6(51) C 07C 277/00, A 61K 31/155
(21) 1081-96
(71) Merck Patent GmbH, Darmstadt, DE,
(72) Gencke Rolf, Dr, Darmstadt, DE, Baumgarth 

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

(54) Derivát alkenylbenzoylguanidínu, spôsob jeho 
prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý 
ho obsahuje

(22) 21 08 96
(32) 24 08 95
(31) 195 31 138 8
(33) DE
(57) Derivát alkenylbenzoylguanidínu všeobecného 

vzorca (I), kde R1 a R2 znamenajú vždy od seba 
nezávisle H, halogén, A, CN, NO2, CF3, CH2F, 
CHF,, CiF5, CH2CF3 alebo SOn-Ri, R3 znamená 
-CR5=CH6R7, -C(R6R5)-CR7=CR9R8, -C(R6Rs)- 
-C(R7R8)-CR9=CR10R11 alebo C3.7cykloalkenyl 
alebo C4.8cykloalkenylalkyl, R4 znamená A alebo 
Ph, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R" znamenajú od se
ba nezávisle H alebo A, A znamená Ci 6alkyl, Hal 
znamená F, Cl, Br alebo J a Ph zamenená fenyl, 
prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substitučními 
zo súboru A, OA, NR4R5, F, Cl, Br, J a CF3 a n 
znamená 1 alebo 2 a |eho fyziologicky vhodné 
soli majú antiarytmické vlastnosti

6(51) C 07C 311/00, A 61K 31/18
(21) 1418-96
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Mam, 

DE,
(72) Kleemann Hemz-Wemer, Dr , Bischofsheim, DE, 

Brendel Joachim, Dr , Bad Vilbel, DE, Schwark 
Jan-Robert, Dr , Frankfurt, DE, Weichert Andre
as, Dr , Egelsbach, DE, Lang Hans Jochen, Dr 
Hofheim am Taunus, DE, Albus Udo, Dr , Flor- 
stadt, DE, Scholz Wolfgang, Dr, Eschborn, DE,

(54) Substituované sulfónimidamidy, spôsob ich 
prípravy, ich použitie ako liečiva alebo 
diagnostického prostriedku, ako aj liečivo, 
ktoré ich obsahuje

(22) 31 10 96
(32) 03 11 95
(31) 19540995 7
(33) DE
(57) Sulfónimidamidy všeobecného vzorca (1), v kto

rom aspoň jeden z troch substituentov R1, R2 a R3 
je benzoylguanidín, a v ktorom ostatné substitu- 
enty majú význam uvedený v nárokoch, ich po
užitie ako liečiva s účinkom na srdce a obehový 
systém, ako antiarytmické prostriedky s kardio- 
protektívnou zložkou a tiež na liečenie ischemic
ký vyvolaných poškodení, tiež pri operačných zá
krokoch, napríklad pri transplantácii orgánov

Il 2
C = S-R

I
4/N^_ 3

P. * (!)

6(51) C 07D 211/60, 211/78, 401/06,
409/06, A 61K 31/445

(21) 881-96
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK,
(72) Andersen Knud Erik, Smarum, DK, Olsen UfTe 

Bang, Vallensbaek, DK, Petersen Hans, Vanlase, 
DK, Granvald Fredenk Christian, Vedbaek, DK, 
Sonnewald Ursula, Trondheim, NO, Jargensen 
Tme Krogh, Herlev, DK, Andersen Henrik Sune, 
Kabenhavn, DK,

(54) Heterocyklické zlúčeniny
(22) 03 01 95
(32) 04 01 94, 09 11 94
(31) 0019/94, 1290/94
(33) DK, DK
(86) PCT/DK95/00002, 03 01 95
(57) Sú opísané N-substituované azaheterocykhcke 

karboxylové kyseliny a ich estery všeobecného 
vzorca (I), ktorých substituovaný alkýlový reťa
zec je súčasťou N-substituentu, alebo solí týchto 
látok Opísaný je a| farmaceutický prípravok, kto
rý okrem efektívneho množstva zlúčeniny vše
obecného vzorca (I) ako účinnej látky obsahuje 
farmaceutický prijateľný nosič alebo riedidlo 
Tento farmaceutický prostriedok sa používa na 
klinickú liečbu bolestivých, hyperalgetických 
a/alebo zápalových stavov, pri ktorých patofyzio- 
logicky pôsobia C-vlákna vyvolávajúce neuro- 
génnu bolesť alebo zápal



6 (51) C 07D 233/74, 233/72
(21) 6567-90
(71) ROUSSEL-UCLAF, Romainville, FR;
(72) Seuron Patrick, St Cyr au Mont d" Or, FR; Var- 

raillon Daniel, Reyrieux, FR;
(54) Spôsob prípravy derivátov 1-fenylimidazolín- 

-2,5-diónu
(22) 21.12.90
(32) 22.12.89
(31) 89-17046
(33) FR
(57) Spôsob prípravy derivátov 1 -fenylimidazolín-2,5- 

-diónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 
a R3 sú rovnaké alebo odlišné a znamenajú atóm 
vodíka, nitroskupinu alebo trifluórmetylovú sku
pinu a R4, R5 a R6, ktoré sú rovnaké alebo odliš
né, znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu alebo 
metylovú skupinu, spočíva v reakcii zlúčeniny 
všeobecného vzorca (II) s derivátom imidazolín- 
-2,5-diónu všeobecného vzorca (III) v prítom
nosti katalyzátora a prípadne v rozpúšťadle.

(II)

(III)

6 (51) C07D 263/30, 277/30, 413/06,
417/06, A 61K 31/42, 31/425

(21) 1600-95
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sódertälje, SE;
(72) Boar Bernard Robin, Letchworth, Herts, GB; 

Cross Alan John, Woking. Surrey, GB; Gray 
Duncan Alastair, Hyssington, Churchstoke, Po
wys, GB; Green Alfred Richard, Southmoor, 
Abingdon, Oxon, GB;

(54) (l-Fenyl-l-heterocyklyl)metanolové a (1-fenyl- 
-l-heterocyklyl)metytamínové deriváty

(22) 05 07.94
(32) 06 07 93
(31) 9302334-9
(33) SE
(86) PCT/SE94/00665, 05.07.94

(57) Sú opísané heterocyklické zlúčeniny všeobecného 
vzorca (I), v ktorom X znamená O, S alebo Se, 
W znamená O, S, NH alebo N-(nižšiu alkylovú) 
skupinu, a ostatné substituenty sú opísané v opis
nej časti, ich geometrické a optické izoméry a ra- 
cemáty, rovnako ako ich farmaceuticky prijateľné 
adičné soli s kyselinami a ich solváty, spôsoby 
a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické 
prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny.

Z

6 (51) C 07D 277/58, A 61K 31/425, 9/06, 9/20
(21) 1307-96
(71) Rossignol Jean-Frangois, Clearwater, FL, US,
(72) Rossignol Jean-Frangois, Clearwater, FL, US;
(54) Derivát benzamidu a farmaceutický prostrie

dok, ktorý ho obsahuje
(22) 11.04.95
(32) 13.04.94, 08.09.94, 06.02.95
(31) 08/227 033, 08/301 407, 08/383 855
(33) US, US, US
(86) PCT/EP95/01334, 11.04.95
(57) Derivát benzamidu podľa všeobecného vzorca (I), 

kde R1 znamená hydroxylovú skupinu a R2, R3, 
R4 a R5 vždy atóm vodíka, je vhodný ako účinná 
látka farmaceutických prostriedkov s protiparazi- 
tickým, protibakteriálnym, protihubovým alebo 
protivírusovým účinkom, alebo ako konzervačná 
prísada do potravín.

NO

dl

6 (51) C 07D 277/60, 263/62, 277/66, A 61K 31/42, 
31/425,31/38,31/395

(21) 1111-95
(71) SANDOZ Technology LTD, Basle, CH;
(72) Aicher Thomas D., Cedar Knolls, NJ, US, Cheon 

Seung Hoon, Glen Ridge, NJ, US; Nadelson 
Jeffrey, Denville, NJ, US; Simpson William Ro
nald James, Mendham, NJ, US; Houlihan Wil
liam Joseph, Dr., Mountain Lakes, NJ, US,

(54) Bicyklické oxazolom a tiazolom substituované 
étery, spôsob ich výroby a farmaceutický pros
triedok, ktorý ich obsahuje

(22) 06.09.95
(32) 13.09.94
(31) 08/305 249
(33) US
(57) Opisujú sa oxazolové a tiazolové zlúčeniny vše

obecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú 
významy uvedené v opisnej časti, ktoré sú podľa 
potreby vo voľnej forme alebo vo forme soli



Tieto zlúčeniny sa môžu vyrábať napríklad kon
denzáciou alebo hydrolýzou. Zlúčeniny sa môžu 
používať ako farmaceutické prípravky, najmä ako 
hypoglykemické prípravky na ošetrovanie cuk
rovky

6(51) C 07D 305/14, A 61K 31/335
(21) 1571-96
(71) RHONE-POULENC RORER S A., Antony, FR;
(72) Bouchard Hervé, lvry-sur-Seme, FR; Bourzat 

Jean-Dominique, Vincennes, FR; Commerton 
Alain, Vitry-sur-Seine, FR;

(54) Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické 
kompozície tieto taxoidy obsahujúce

(22) 07.06.95
(32) 09.06.94
(31) 94/07050
(33) FR
(86) PCT/FR95/00736, 07.06.95
(57) Opisujú sa taxoidy všeobecného vzorca (I), spô

sob ich prípravy a farmaceutické kompozície, 
ktoré tieto taxoidy obsahujú Vo všeobecnom 
vzorci (I) R znamená alkyl, alkenyl, alkinyl. cyk- 
loalkyl. cykloalkenyl, fenyl, nenasýtenú 5- alebo 
6-člennú heterocyklickú skupinu, Zje atóm vodí
ka alebo skupina všeobecného vzorca (II), v kto
rom R1 znamená prípadne substituovanú benzoy- 
lovú skupinu, tenoylovú alebo fúroylovú skupinu 
alebo skupinu všeobecného vzorca R--O-CO-, 
v ktorom R2 znamená alkyl, alkenyl, alkinyl, 
cykloalkyl, cykloalkenyl, bicykloalkyl, prípadne 
substituovaný fenyl alebo heterocyklickú skupi
nu, R3 znamená alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloal
kyl, fenyl, naftyl alebo heterocyklickú aromatickú 
skupinu Nové zlúčeniny všeobecného vzorca (1), 
v ktorom Z znamená skupinu všeobecného vzorca 
(II), majú protinádorové a protileukemické vlast
nosti

R

OCCCiH5 (D

R1NH 0

CH

6(51) C 07D 305/14, A 61K 31/335
(21) 6-97
(71) RHONE-POULENC RORER S.A . Antony, FR,
(72) Authelin Jean-René, Samt-Germam-Ies-Arpajon, 

FR; Doveze Jacques, Vauhallan, FR; Fouque 
Elie, Saint Maur des Fossés, FR; Mandard Ber
nadette, Mareuil-sur-Cher, FR; Taillepied Isabel
le. Maison-Alfort, FR,

(54) Spôsob prípravy trihydrátu (2R, 3S)-4-aceto- 
xy-2aífa-benzoyloxy-5beta, 20-epoxy-l,7beta, 
10beta-trihydroxy-9-oxo-tax-ll-én-13alfa-yl- 
-3-terc.butoxykarbonylamino-2-hydroxy-3-fe- 
nylpropionátu

(22) 07 07 95
(32) 08.07.94
(31) 94/08479
(33) FR
(86) PCT/FR95/00910, 07.07 95
(57) Spôsob prípravy trihydrátu (2R, 3S)-4-acetoxy- 

-2a-benzoyloxy-5P. 20-epoxy-l, 7P, 10P-trihyd- 
roxy-9-oxo-tax-1 l-én-13a-yl-3-terc butoxykarbo- 
nylammo-2-hydroxy-3-fenylpropionátu kryštali
záciou zo zmesi vody a alifatického alkoholu ob
sahujúceho 1 až 3 atómy uhlíka a následným vy
sušením.

6 (51) C 07D 309/32, 309/38, 401/12, 403/12,417/12,
A 61K 31/365, 31/44, 31/47,
31/415, 31/505, 31/54

(21) 1384-96
(71) THE UPJOHN COMPANY, Kalamazoo, Ml, 

US;
(72) Romines Karen Rene, Paw Paw, Ml, US, Bundy 

Gordon L , Portage, MI, US, Schwartz Theresa 
M., Kalamazoo, MI, US; Tommasi Ruben A , 
Whitehouse Station, NJ, US; Strohbach Joseph 
Walter, Mendon, MI, US; Turner Steven Ronald, 
Kalamazoo, Ml, US; Thaisrivongs Suvit, Kala
mazoo, Ml, US, Aristoff Paul Adrian, Kalama
zoo, MI, US, Johnson Paul D., Portage, MI, US, 
Skulnick Harvey Irving, Kalamazoo, MI, US, 
Skaletzky Louis L., Kalamazoo, Ml, US, Ander
son David John, Kalamazoo, MI, US, Morris 
Joel, Kalamazoo, MI, US, Gammill Ronald B . 
Portage, MI, US, Luke George P , Kalamazoo. 
Ml, US;

(54) Pyranónové zlúčeniny použiteľné na liečenie 
retrovírusových infekcií

(22) 04 05.95
(32) 06.05.94, 02.12 94
(31) 08/238 817, 08/349 361
(33) US, US
(86) PCT/US95/05219, 04 05 95
(57) Vynález sa týka zlúčenín všeobecných vzorem 

(1) a (II), kde R10 a R20 spolu tvoria skupinu vše
obecného vzorca (III) alebo (IV) a význam ostat
ných substituentov je uvedený v opise, a ich deri
vátov, ktoré sú užitočné na inhibíciu retrovírusov 
v infikovanej cicavčej bunke



OH

'0 0)

R,s

R* (m) R.
(IV)

6 (51) C 07D 401/12, A 61K 31/44, C 07D 405/14, 
417/14, 401/14, 471/04, 409/14

(21) 1576-96
(71) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE 

FABRIK GMBH, Konstanz, DE;
(72) Hanauer Guido, Konstanz, DE; Simon Wolfgang-

- Alexander, Konstanz, DE; Zimmermann Peter, 
Konstanz, DE; Opferkuch Wolfgang, Bochum, 
DE; Kohl Bernhard, Dr., Konstanz, DE; Grundler 
Gerhard, Konstanz, DE; Senn-Bilfmger Jôrg, 
Konstanz, DE;

(54) Substituované arylalkyltioalkyltiopyridínové 
zlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie

(22) 09.06.95
(32) 10.06.94
(31) 1845/94-6
(33) CH
(86) PCT/EP95/02237, 09.06.95 
(57) Substituované arylalkyltioalkyltiopyridínové zlú

čeniny so vzorcom (I), v ktorom uvedené substi- 
tuenty a symboly sú určené v nárokoch. Uvedené 
zlúčeniny sú vhodné na použitie pri kontrole -
- zvládaní baktérií Helicobacter.

6 (51) C 07D 413/06, A 61K 31/40, C 07D 403/06, 
401/06, 209/14, 213/06

(21) 967-96
(71) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 

Glaxo Wellcome House, Greenford, Middlesex, 
GB;

(72) Glen Robert Charles, Bodiam, East Sussex, GB; 
Selwood David Lawrence, Welwyn Garden City, 
Hertfordshire, GB; Martin Graeme Richard, Palo 
Alto, CA, US; Foster Christopher James, Steve
nage, Hertfordshire, GB;

(54) Indolové deriváty a medziprodukty, spôsob ich 
výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsa
hom a ich použitie

(22) 25.01.95
(32) 26.01.94
(31) 9401436.2

(33) GB
(86) PCT/GB95/00142, 25.01.95 
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R a R1 sú 

každý nezávisle vodík alebo Ci-C4-alkyl, alebo sú 
spojené za tvorby kruhu, A je cykloalkyl alebo 
alkylcykloalkylová skupina, n je celé číslo od 
0 do 3, W je prípadne substituovaný päť- alebo 
šesťčlenný kruh alebo je substituovaný aryl, hete- 
roaryl, aryloxy alebo tiofénoxyskupina, alebo 
skupina SO2NR6R7, -NHC(O)R6R7, alebo 
-C(O)NHR6R7, spôsob prípravy zlúčenín vše
obecného vzorca (I), ich použitie ako liečiva na 
liečenie klinických stavov, na ktoré je indikovaný 
agonista "5-HT,-podobného" receptora. Farma
ceutické prostriedky s ich obsahom.

H

6 (51) C 07D 471/02, C 07C 15/14, A 61K 31/33, 
31/395,31/41,31/435

(21) 1123-95
(71) Merck Patent GmbH, Darmstadt, DE;
(72) Mederski Werner, Dr., Darmstadt, DE; Dorsch 

Dieter, Dr., Darmstadt, DE; Osswald Mathias, 
Dr., Darmstadt, DE; Schelling Pierre, prof., Dr., 
Darmstadt, DE; Beier Norbert, Dr., Darmstadt, 
DE; Minck Klaus-Otto, Dr., Darmstadt, DE; Lues 
Ingeborg , Dr., Darmstadt, DE;

(54) Derivát imidazopyridínu, spôsob jeho prípra
vy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho ob
sahuje

(22) 11.09.95
(32) 15.09.94
(31) P 44 32 860.5
(33) DE
(57) Derivát imidazopyridínu všeobecného vzorca (I), 

kde význam substituentov je vysvetlený v opisnej 
časti, je možné pripraviť buď solvolýzou alebo 
hydrolýzou jeho funkčných derivátov, alebo N- 
-acyláciou zodpovedajúcich sulfónamidov, kde 
R“ je -SO2NH2, alebo vzájomnou premenou 
funkčných skupín R alebo R2. Jeho fyziologicky 
vhodné soli sú pre svoje angiotenzín II antago
nistické vlastnosti vhodné na výrobu farmaceu
tických prostriedkov na liečbu vysokého krvného 
tlaku, aldosteronizmu, nedostatočnosti srdca, 
zvýšeného vnútroočného tlaku a porúch centrál
neho nervového systému



6 (51) C07D 471/02, A 61K 31/435
(21) 923-96
(71) QUIMICA SINTETICA, S.A., Barcelona, ES;
(72) Picomell Damer Carlos, Madrid, ES; Gonzalez 

Hernandez Pedro, Alcalá de Henares, ES; Cosme 
Gomez Antonio, Torres de la Alameda, ES; Salaš 
Gonzalez Maria Luisa, Sant Cugat del Valles, ES,

(54) Spôsob prípravy naftyridínkarboxylových ky
selín a ich solí

(22) 16.07 96
(32) 27.07 95
(31) 9501512
(33) ES
(57) Vynález sa týka spôsobu prípravy naftyridínov 

všeobecného vzorca (I), kde R znamená skupinu 
všeobecného vzorca (a) alebo (b), a ich zodpove
dajúcich hydrátov alebo solí, ktoré sú syntetic
kými zlúčeninami s výhodnými terapeutickými 
vlastnosťami, patriacimi do fluórchinolónovej 
rodiny, majúce antibakteriálnu účinnosť

o

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

(21) 1-97
(71) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE 

FABRIK GMBH, Konstanz, DE,
(72) Simon Wolfgang-Alexander, Konstanz, DE, Rie

del Richard, Bad Waldsee, DE; Postius Stefan, 
Konstanz, DE, Kley Hans-Peter, Allensbach, DE, 
Grundler Gerhard, Konstanz, DE; Rainer Georg, 
Konstanz, DE, Senn-Bilfmger Jôrg, Konstanz, 
DE; Thibaut Ulrich. Konstanz, DE;

(54) lmidazopyridínazolidinóny, spôsob ich výroby, 
farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich 
použitie

(22) 26.07 95
(32) 28.07 94
(31) 2391/94-9
(33) CH
(86) PCT/EP95/02954, 26.07 95
(57) Imidazopyridínazolidinóny vzorca (I), kde substi- 

tuenty a symboly majú významy uvedené v náro
koch, a ich použitie pri liečení gastrointestinál- 
nych chorôb

R0

6 (51) C 07D 477/00, 477/02, 477/08, A 61K 31/40
(21) 1213-92
(71) Glaxo S.p.A., Verona, IT.
(72) Perboni Alcide, Verona, IT; Rossi Tino, Verona, 

IT, Gaviraghi Giovanni, Verona, IT, Ursmi An- 
tonella, Verona, IT; Tarzia Giorgio, Verona, IT.

(54) Estery kyseliny 10-(l-hydroxyetyl)-ll-oxo-l- 
-azatricyklo- [7.2.0.03,8] undek-2-en-2-karbo- 
xylovej, spôsob výroby a farmaceutické pros
triedky s ich obsahom

(22) 20.08.91
(32) 21.08.90, 07.03 91
(31) 9018330 2, 9104770.4
(33) GB, GB
(86) PCT/EP91/01589, 20.08.91
(57) Estery všeobecného vzorca (I). v ktorom R1 zna

mená skupinu všeobecného vzorca 
R4CH0C0(0)pR5, v ktorom R4 znamená atóm 
vodíka alebo alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, 
p znamená celé číslo 0 alebo 1 a R5 znamená 
alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, cykloalkyl s 5 až 8 
atómami uhlíka, prípadne substituovaný alkyIo- 
vým zvyškom s 1 až 3 atómami uhlíka, ďalej fe
ny 1 alebo alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, substi
tuovaný alkoxyskupinou s 1 až 3 atómami uhlíka 
a R2 znamená skupinu OR3, v ktorej R3 znamena 
alkyl s 1 až 5 atómami uhlíka, spôsob výroby 
týchto látok a farmaceutické prostriedky na liečbu 
a prevenciu bakteriálnych infekcií, ktoré tieto 
zlúčeniny obsahujú.

COOR

6 (51) C 07D 491/22 // (C 07D 491/22, 321:00, 241:00, 
221:00, 209:00) (C 07D 491/22, 311:00, 241:00, 
221:00, 209:00)

(21) 1525-95
(71) THE UPJOHN COMPANY, Kalamazoo, MI, 

US,
(72) Lee Byung H , Kalamazoo, MI, US,
(54) 14-Substituované marcfortíny a ich deriváty 

použiteľné ako antiparazitné prostriedky
(22) 07.06 94
(32) 16 06.93
(31) 08/078 076
(33) US
(86) PCT/US94/06037, 07.06 94
(57) Opísané sú 14alfa-hydroxymarcfortínové deriváty 

prírodných produktov marcfortínov A, B, C a D, 
použiteľných na liečenie a prevenciu červových 
a článkonožcových infekcií zvierat a rastlín, syn
tetické deriváty vzorca (I) a ich farmaceutický 
prijateľné soli, spôsob ich výroby a liečivo, ktoré 
obsahuje tieto zlúčeniny.



6 (51) C 07D 495/04 // (C 07D 495/04, 335:00, 333:00)
(21) 1169-95
(71) MERCK & CO., INC., Rahway, NJ, US;
(72) Sohar Paul, Warren, NJ, US; Mathre David J., 

Skillman, NI, US; Blacklock Thomas J., Clark, 
NJ, US;

(54) Spôsob výroby 5,6-dihydro-(S)-4-(etylamino)- 
-(S)-6-metyl-4H-tieno (2,3-b)tiopyran-2-sulfón- 
amid-7,7-dioxidu

(22) 16.03.94
(32) 22.03.93, 10.02.94
(31) 035 523, 195 886
(33) US, US
(86) PCT/US94/02852, 16.03.94
(57) Spôsob výroby uvedenej zlúčeniny dorzolamidu 

a príbuzných látok. Kľúčovým stupňom pri syn
téze je Ritterova reakcia, ktorá atypicky prebieha 
pri zachovaní chirality výsledného produktu.

6 (51) C 07H 15/04
(21) 1471-96
(71) ROQUETTE FRERES, Lestrem, FR;
(72) Caboche Jean-Jacques, Bethune, FR;
(54) Zmes maltitolu a spôsob jej prípravy
(22) 27.03.96
(32) 29.03.95, 06.06.95
(31) 95/03732, 08/470 461
(33) FR, US
(86) PCT/FR96/00457, 27.03.96
(57) Kryštalická zmes maltitolu má poréznu voštinovú 

štruktúru s vysokou čistotou maltitolu a malou 
hustotou. Táto zmes je vhodná na výrobu tabliet 
alebo rôznych práškov rozpustných vo vode. Opi
suje sa aj spôsob výroby kryštalickej maltitolovej 
zmesi.

6 (51) C 07H 19/10,19/207,19/04, A 61K 31/70 
(21) 1518-96
(71) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, Patentab- 

teilung, Mannheim, DE;
(72) Herrmann Dieter, Heidelberg, DE; Opitz Hans- 

-Georg, Im Netztal, DE; Zilch Harald, Mannhe
im, DE; Mertens Alfred, Schriesheim, DE;

(54) Lipidový ester nukleozidmonofosfátov, spôsob 
jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, 
ktorý ho obsahuje

(22) 23.05.95
(32) 28.05.94
(31) P 44 18 690.8
(33) DE
(86) PCT/EP95/01951, 23.05.95
(57) Lipidový ester nukleozidmonofosfátov všeobec

ného vzorca (I), kde R1 znamená prípadne substi
tuovaný C|_2oalkyl, R' znamená H alebo prípadne 
substituovaný C|.2oalkyl, R3, R4 a R5 znamenajú 
H, hydroxy, azido, amino, kyano alebo halogén, 
X znamená valenciu, O, S, sulfmyl alebo sulfo- 
nyl, Y znamená valenciu, I alebo S, B zna
mená purínovú a/alebo pyrimidínovú zásadu za 
podmienky, že aspoň jeden zo symbolov R3 a R5 
znamená H, jeho tautoméry, opticky aktívne for
my a racemické zmesi, a jeho fyziologicky vhod
né soli anorganických a organických kyselín 
a/alebo zásad, sa pripravuje tak, že sa necháva re
agovať zlúčenina všeobecného vzorca (V) so zlú
čeninou všeobecného vzorca (VI), alebo sa ne
cháva reagovať zlúčenina všeobecného vzorca 
(VII) so zlúčeninou všeobecného vzorca (VI), 
pričom jednotlivé symboly majú uvedený výz
nam, a je vhodný na výrobu farmaceutického 
prostriedku na ošetrovanie nádorov alebo chorôb 
ľudí.

n
R

1— X-CH5 , I -1
2- Y—CH O

I U
CH2-O-P-O-IjlH2

OH

(D.

R1-X-CH2 
R2-Y-ČH O

CH2-O-P-OH (V)1
ÓH

R3 R4

(VI).

R1-X-CH2
R2-Y-CH O ^CH3

CH2-O-P-O-CH2-CH2-N-CH3

O CH3



6(51) C07K1/12
(21) 906-95
(71) TANEX, a s., Jaroměř, CZ;
(72) Kolomazník Karel, prof., Ing., DrSc., Zlín, CZ; 

Mládek Milan, prof., Ing., CSc.. Zlín, CZ; Lang- 
maier Ferdinand, prof., Ing., DrSc., Zlín, CZ; 
Taylor Maryann, Wyndmoor, US, Diefendorf 
Eddie, Dr., Wyndmoor, US; Manner William, 
Dr , Wyndmoor, US; Tribula Lubos, Wyndmoor, 
US; Brown Elbe, Wyndmoor, US;

(54) Spôsob výroby hydrolyzátu bielkovinového 
odpadu živočíšneho pôvodu

(22) 19 07 95
(57) Na vytvorenie alkalického prostredia pri alkalic

kej enzymatickej hydrolyze bielkovinového od
padu živočíšneho pôvodu sa pred dávkovaním 
enzýmov k odpadu vo vode pridá, vzťahujúc sa 
na hmotnosť odpadu, 0,5 až 3.0 % minimálne 
jedného oxidu alebo hydroxidu zo skupiny oxi
dov a hydroxidov alkalických kovov a alkalic
kých zemín (predovšetkým oxidu alebo hydroxi
du horečnatého) v kombinácii s 1 až 8 % aminu 
s bodom varu pri normálnom tlaku do 200°C, 
resp. zmesi takýchto amínov. Získaný hydrolyzát 
obsahuje základnú proteínovú zložku, tvorenú 
predovšetkým zmesou peptidov a ďalej prímesou, 
najmä nízkomolekulámou soľou. Obsah prímesí 
v hydrolyzáte, stanovený ako hmotnostný podiel 
popola, nepresahuje 6 % celkovej hmotnosti su
šiny hydrolyzátu Hydrolyzát je použiteľný pre
dovšetkým v obdobných aplikáciách ako glej 
a rôsol, ďalej na prípravy lepidiel, na prípravu 
flokulačných rozrokov, ako prísada do potravi
nárskych výrobkov a pod

6(51) C 07K 5/06, A 61K 38/05
(21) 1426-96
(71) BOEHRINGER INGELHEIM KG, lngelheim am 

Rhein, DE,
(72) Schnorrenberg Gerd, Gau-Algesheim, DE, Esser 

Franz, Ingelheim am Rhein, DE; Dollinger Horst, 
lngelheim am Rhein, DE; Jung Birgit, Bingen am 
Rhein, DE, Speck Georg, lngelheim am Rhein, 
DE; Buerger Erich, Bingen am Rhein, DE;

(54) Deriváty aminokyselín, spôsob ich prípravy, 
farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené 
zlúčeniny (II) a ich použitie

(22) 04 05 95
(32) 07 05 94, 22 12.94
(31) P 44 16 255 3, P 44 45 939 4
(33) DE, DE
(86) PCT/EP95/01691, 04 05.95
(57) Deriváty aminokyselín všeobecného vzorca (I) 

R1 - Ru - A1 - B a ich farmaceutický prijateľné 
soli, v ktorých skupina B znamená -A2 -NR2R3 
alebo R51 význam R1, A1, A2, R2, R3, R5 a R" je 
uvedený v opise vynálezu, sú účinné ako antago- 
msty neurokinínu/tachykinínu Spôsob prípravy 
zlúčeniny spočíva v postupnej kondenzácii prí
slušných aminokyselín, prípadne čiastkových 
sekvencií peptidových derivátov, kyselín a amí
nov, a získané zlúčeniny sa izolujú buď ako voľ
né alebo vo forme vyžadovaných solí

6 (51) C 07K 5/10, 7/06, A 61K 38/07, 38/08
(21) 1501-96
(71) ASTRA AKTIEBOLAG. Sôdertälje, SE,
(72) Bergstrand Hákan, Bjärred, SE; Eriksson Tomas, 

Lund, SE; Lindvall Magnus, Lund, SE, Särn- 
strand Bengt, Lund, SE;

(54) Peptidy s imunomodulačnými účinkami, far
maceutické formulácie, ktoré ich obsahujú 
a ich použitie

(22) 22.03.96
(32) 24.03 95
(31) 9501067 4
(33) SE
(86) PCT/SE96/00365, 22.03.96
(57) Opisujú sa peptidy obsahujúce aspoň dva cysteí- 

nové aminokyselinové zvyšky, pričom tieto dva 
zvyšky spolu navzájom bezprostredne susedia 
alebo sú oddelené nie viac ako jedným aminoky
selinovým zvyškom, pričom tieto peptidy sú ab- 
sorbovateľné epitehálnou bunkovou výstelkou ci
cavca, pričom následkom tejto absorpcie je modu
lovaná imunitná odozva, a tým terapeutický úči
nok proti ochoreniu, farmaceutické formulácie 
obsahujúce tieto peptidy a ich použitie.

6(51) C07K14/70
(21) 1365-96
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sôdertälje, SE,
(72) Schiller Peter, Montreal, Quebec, CA, Schmidt 

Ralf Montreal, Quebec, CA,
(54) Opioidné peptidové analogy so zmesovými 

p agonistickými/8 antagonistickými vlastnos
ťami

(22) 27.04 95
(32) 06.05.94
(31) 9401596-3
(33) SE
(86) PCT/SE95/00462, 27 04 95
(57) Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I), kde význam 

substituentov je uvedený v opise, spôsoby ich 
prípravy, ich farmaceutické prípravky a ich pou
žitie ako analgetiká

6(51) C 07K 14/785, A 61K 38/17 
(21) 1524-96
(71) BYK GULDEN LOMBERG CHEM1SCHE 

FABRIK GMBH, Konstanz, DE,
(72) Nave Rudiger, Konstanz, DE. Ulrich Wolf- 

-Rudiger, Konstanz, DE, Sturm Ernst, Konstanz. 
DE; Kruger Uwe, Konstanz, DE, Häfner Dietrich. 
Konstanz, DE,

(54) Polypeptid, farmaceutický prostriedok s jeho 
obsahom a ich použitie



(22) 27.05.95
(32) 31 05.94
(31) P 44 18 936 2
(33) DE
(86) PCT/EP95/02028, 27.05.95
(57) Polypeptidy vzorca (I) s vlastnosťami pľúcnych 

aktivít možno produkovať vo veľkých množ
stvách a vo vysokej čistote Sú účinné ako priro
dzené pľúcne surfaktanty. Možno ich použiť pri 
výrobe farmaceutického prípravku na liečbu syn
drómu respiračného distresu u predčasne narode
ných detí a u dospelých. V uvedenom vzorci (I) 
A znamená H alebo Fe, B znamená Phe alebo Trp 
a C znamená íle, Leu alebo Ser.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gly Ile Pro B B Pro Val His Uu Lyz

1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Arg Leu Leu Ile Val Val Val Val Val Val

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Leu Ile Val Val Val Ile Val Gly Ala Leu

31 32 33 34
Leu C Gly Leu

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

(54)

(22)

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

C 08F 2/22, 2/48,14/00 
1223-96
SOLVAY S.A., Bruxelles, BE;
Josephy Claude, Ing., Vilvoorde, BE; Breyer Pol, 
Ing., Grimbergen, BE,
Spôsob kontroly kvality latexu halogénových 
vinylových polymérov a zariadenie na jeho 
vykonávanie
25 09.96 
25 09.95 
09500784 
BE
Spôsob kontroly kvality latexu halogénových vi
nylových polymérov v priebehu polymerizácie vo 
vodnej emulzii, do ktorej sa vysiela svetelné žia
renie a sníma sa difúzne svetlo odrazené od po- 
lymérnych častíc latexu, ktoré sa prenáša do 
infračerveného spektrofotometra v spektrálnom 
pásme 1 100 až 2 500 nm a meria sa pri špecific
kých vlnových dĺžkach spojených korelačnými 
rovnicami so špecifickými vlastnosťami kontro
lovaného latexu Zariadenie na kontrolu kvality 
latexu v reaktore počas polymerizácie zahŕňa me
raciu sondu umiestnenú v reaktore, optické spo
jenie sondy s infračerveným spektrofotometrom 
vybaveným prostriedkami na vyžarovanie svetla 
a na snímanie odrazeného difúzneho svetla 
a počítač, ktorý má v pamäti korelačné rovnice

6(51) C08F10/06
(21) 1209-95
(71) Ciba SC Holding AG, Basel, CH;
(72) Solera Peter, Suffem, NY, US; Reinicker Roger, 

Hockessin, DE, US; Bäbler Fridolin, Dr., Hoc- 
kessin, DE, US; Horsey Douglas Wayne, Briar- 
cliff Manor, NY, US, Puglisi Joseph Steven, 
Crompond, NY, US; Schumann Kenneth, Dun- 
woody, GA, US, Suhadolnik Joseph, Yorktown 
Heights, NY, US,

(54)

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

Stabilizované pigmentované termoplastické 
polymérne vlákno a stabilizovaný pigmentový 
prípravok
27.09.95 
30.09.94 
08/316 312 
US
Pigmentované termoplastické vlákno, predovšet
kým polypropylénové vlákno, ktoré je stabilizo
vané voči škodlivým účinkom UV žiarenia sy- 
nergickou kombináciou stabilizátora voči účin
kom svetla, ktorý obsahuje bránené aminové 
zvyšky a látky pohlcujúce UV-žiarenie, ako je 
o-hydro-xyfenylbenzotriazol alebo o-hydroxyfe- 
nyl-s-tria-zín. Ďalej sa opisuje stabilizovaný pig
mentový prípravok, ktorý možno použiť pri výro
be tohto vlákna, pričom najeho pigmentovanie sa 
používajú organické aj anorganické pigmenty

6 (51) C 08G 12/32, 14/10,12/30
(21) 1360-95
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Frank

furt am Main, DE,
(72) Ott Jiirgen, Dr., Bad Vilbel, DE; Schôn Manfred, 

Dr., Rodgau, DE, Adam Wilhelm, Dr, Neu- 
-Isenburg, DE; Scholl Frank, Neuberg, DE, Wolf 
Alfons, Seligenstadt, DE;

(54) Napúšťacia živica na fólie a lemy
(22) 31.10.95
(32) 04.11.94
(31) P 44 39 156.0
(33) DE
(57) Napúšťacia živica na fólie a lemy je melamín- 

-formaldehydová živica, ktorá obsahuje guana- 
mín. Živica sa vyrába reakciou melamínu a gua- 
namínu s formaldehydom, prípadne sa pripojí 
eterifikácia alkoholom (CrC4) a získaný produkt 
sa upraví na požadovaný obsah pevnej látky

6 (51) C 08G 63/08, C 08L 67/04, A 61L 15/26
(21) 969-96
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cin

cinnati, OH, US,
(72) Noda Isao, Fairfield, OH, US;
(54) Biodegradovateľné kopolyméry a plastické 

materiály obsahujúce biodegradovateľné ko
polyméry 3-hydroxyhexanátu

(22) 13.01.95
(32) 28.01 94
(31) 08/189 029
(33) US
(86) PCT/US95/00569, 13.01 95
(57) Biodegradovateľný kopolymér pozostávajúci naj

menej z dvoch náhodne sa opakujúcich mono- 
mémych jednotiek, pričom prvá je jednotka vše
obecného vzorca (I), kde R1 je vodík alebo C2 
alkyl anjel alebo 2, a druhá je jednotka štruk
túrneho vzorca (II), a kde najmenej 50 % náhod
ne sa opakujúcich monomémych jednotiek má 
štruk-túru všeobecného vzorca (I) Adsorpčné 
diely, ktoré sa skladajú z hornej priepustné] vrst
vy, spodnej nepriepustnej vrstvy, ktorú tvorí film



obsahujúci kopolymér 3-hydroxyhexánoátu a ad- 
sorpčného jadra umiestneného medzi hornou 
a spodnou vrstvou.

i— Ri o—iI I Il I
-I-O-CH-(CH2)n-C-I-

I I
L_ -J

(I)

I— C3H7 O—i

Il III
-I-O-CH-CH2-C-I-

I I
I— -J

(II)

6(51) C08G63/82
(21) 968-96
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, OH, US;
(72) Schechtman Lee Arnold, Fairfield, OH, US; 

Kemper Joseph Jay, Cincinnati, OH, US,
(54) Polymerizácia beta-substituovaných-beta-pro- 

piolaktónov iniciovaných alkylzinkovými al- 
koxidmi

(22) 13 Ol 95
(32) 28 01 94, 18.11.94
(31) 08/189 015, 08/341 808
(33) US,US
(86) PCT/US95/00583, 13 01 95
(57) Spôsobo prípravy polyesteru polymerizáciou 

aspoň jedného [3-substituovaného-p-propiolaktó- 
nu v prítomnosti iniciačného množstva alkylzin- 
kového alkoxidu bez prítomnosti alebo v prítom
nosti rozpúšťadla počas reakčného času a teploty, 
dostatočnej na prípravu polyméru

6 (51) C 08G 81/02, C 09D 133/06, B 05D 7/26 
//(C 09D 133/06,133:14)
(C 09D 133/06, 161:20)

(21) 670-96
(71) Vianova Resins Aktiengesellschaft, Wemdorf, 

AT,
(72) Wilfmger Werner, Graz, AT; Knessmann Ingo, 

Graz, AT, Gossak Kurt, Graz, AT,
(54) Spôsob výroby vodou riediteľných lakových 

spojív na báze akrylátových kopolymérov 
a ich použitie

(22) 22 12.94
(32) 23 12 93, 13.07 94
(31) A 2606/93, A 1376/94
(33) AT, AT
(86) PCT/AT94/00203, 22 12.94
(57) Spôsob výroby vodou riediteľných lakových spo

jív reakciou polykarboxylovej zložky s polyhyd- 
roxylovou zložkou obsahujúcou epoxidové sku
piny a následnou aspoň čiastočnou neutralizáciou 
karboxylových skupín Ako monoméry obsahujú
ce epoxidové skupiny na polyhydroxylovej zlož
ku sa používajú glycidyl(met)akrylát a/alebo gly- 
cidylallyléter v hmotnostnom množstve 0,1 až3 %

Vyrobené lakové spojivá sú vhodné v kombinácii 
so zosieťujúcimi zložkami a prípadne s iný-mi la
kovými spojivami na formulovanie vodou nedi- 
teľných vypaľovacích lakov s nízkym obsahom 
organických pomocných rozpúšťadiel, použiteľ
ných napríklad v automobilovom priemysle

6 (51) C 08J 5/18, A 61L 15/26,15/62, C 08G 63/08
(21) 971-96
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cin

cinnati, OH, US;
(72) Noda Isao, Fairfield, OH, US;
(54) Biodegradovateľné 3-polyhydroxybutyrát/po- 

lyhydroxyhexanoátové kopolymérne fólie
(22) 13 01.95
(32) 28.01.94
(31) 08/188 271
(33) US
(86) PCT/US95/00585, 13 01 95
(57) Biodegradovateľný kopolymér obsahujúci najme

nej dve náhodne sa opakujúce monoméme jed
notky (RRMU), kde prvá má štruktúru (a) a druhá 
má štruktúru (b), kde aspoň 50 % RRMU má 
štruktúru prvého RRMU Absorpčný výrobok ob
sahujúci vrchnú vrstvu prepúšťajúcu pre tekutiny, 
biodegradovateľnú spodnú vrstvu neprepúšťajúcu 
pre tekutiny, obsahujúcu uvedenú fóliu a ab
sorpčně jadro umiestnené medzi vrchnou a spod
nou vrstvou

6(51) C 08L 1/10, D OlF 2/00, 2/28,
C 08J 5/18, B 60C 9/00

(21) 1162-95
(71) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE 

S A , Granges-Pacot, CH,
(72) Huston Ríma, Ztirich, CH; Esnault Philippe, 

Zurich, CH; Meraldi Jean-Paul, Zurich, CH,
(54) Kompozície obsahujúce formiát celulózy 

a schopné tvoriť elastický a termoreverzibilný 
gél

(22) 24.01 95
(32) 26 01 94
(31) 94/01098
(33) FR
(86) PCT/CH95/00014, 24.01.95
(57) Kompozícia obsahujúca formiát celulózy a "roz- 

púšťadlový systém", schopný tento formiát roz
púšťať, tvorí pri teplote rovnajúcej sa aspoň tep
lote topenia Tf roztok, pri nižšej teplote ako Tf 
tvorí elastický a termoreverzibilný gél Rozpúš- 
ťadlový systém je tvorený aspoň jednou zložkou, 
ktorá je aprotickým rozpúšťadlom formiátu celu
lózy a aspoň jednou zložkou, ktorá tento formiát 
nerozpúšťa, pričom množstvo tohto nerozpúšťad- 
la je 10 až 40 % hmotnostných



6 (51) C 08L 67/06, C 08F 214/00, C 08K 5/14, 5/098
(21) 1458-95
(71) SOCIETE CIVILE NEURONE, Sille Ie Guil

laume, FR;
(72) Leverrier Thierry, Torce en Vallee, FR;
(54) Formovateľná zmes určená na výrobu hygie

nických výrobkov
(22) 21.11.95
(57) Formovateľná zmes, ktorá je špeciálne určená na 

sanitárne výrobky, ako sú výlevky, vane a umý
vadlá z plastu, ktorá je formovateľná pod tlakom 
a pri vysokej teplote. Zmes obsahuje zosieťova- 
teľnú polyesterová živicu v kvapalnom monoméri 
s polymerizovateľnou vinylovou skupinou, anti- 
konstrikčný termoplastický polymér polyetyléno
vého typu rozpustný v živicovej zmesi, organický 
peroxidový katalyzátor na zosietenie živice pos
kytnutím voľných radikálov za rozkladu pri vyso
kej teplote, výstužné vlákna, ako sú sklenené 
vlákna, na zaistenie tuhosti zosieťovaného mate
riálu a činidlo uľahčujúce vyberanie z formy, ako 
je stearát vápenatý alebo stearát zinočnatý. Táto 
zmes obsahuje plnivá z množiny zahŕňajúcej sod- 
no-vápenaté sklenené guľôčky s chemickým po
vlakom a uhličitan vápenatý v kryštalickej mra
morovej forme s pigmentovým povlakom alebo 
bez pigmentového povlaku s cieľom obmedziť 
degradáciu sklenených vláken a získať hygienic
ký výrobok odolný proti abrázii, teplu a vode.

6(51) C 08L 95/00
(21) 1214-95
(71) POLYPHALT INC., Willowdale, Ontario, CA;
(72) Liang Zhi-zhong, Toronto, Ontario, CA; Wood- 

hams Raymond, Toronto, Ontario, CA; Smith 
James W., Toronto, Ontario, CA;

(54) Stabilizované živicové kompozície a spôsob ich 
prípravy

(22) 28.03.94
(32) 29.03.93
(31) 9306517.5
(33) GB
(86) PCT/CA94/00174, 28.03.94
(57) Dva alebo viacero rôznych polymémych materiá

lov sa stabilne zabuduje do bitúmenu vyvolaním 
sterickej stabilizácie polyolefínu a dispergováním 
ďalšieho polyméru ako je kopolymér styrén - bu
tadién - styrén, kopolymér etylén - vinylacetát 
alebo kopolymér EPDM, do stabilizovanej kom
pozície polyolefin - bitúmen. Možnosť zabudo- 
vávať rôzne polyméme materiály do bitúmenu 
dovoľuje vykonávať žiaduce modifikácie vlast
ností kompozícií a získať rôzne vlastnosti modi
fikácií spracovateľských parametrov.

6(51) C 09B 61/00, A 23L 1/27 
(21) 1475-94
(71) Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK;
(72) Polívka Ľudovít, doc., Ing., CSc., Trnava, SK; 

Kintlerová Anna, Ing., Modra, SK; Šilhár Stani
slav, doc., Ing , CSc., Pezinok, SK; Húska Jozef, 
doc., Ing., CSc., Nitra, SK; Furčák Branislav, 
Zvolen, SK,

(54) Spôsob výroby farbiaceho preparátu z láskav- 
ca chvostnatého a metlinatého 

(22) 01.12.94
(57) Spôsob výroby červeného a žltého koncentrátu 

farbiva z kvetov a pliev láskavca chvostnatého 
a metlinatého zahŕňa exktrakciu vodou, vodnoal- 
koholickým roztokom alebo okysleným roztokom 
etanolu, metanolu, propanolu s obsahom alkoholu 
1 až 75 % obj. alebo zmesou alkoholov pri teplo
te 15 až 25°C počas 3 až 24 hodín a farebný ex- 
trakčný roztok sa po filtrácii zahustí pri teplote 
35 až 45°C na kvapalný koncentrát alebo prášok, 
ktorý sa použije na úpravu farebnosti rôznych 
potravinárskych výrobkov.

6 (51) C 09C 3/10, C 09D 101/28,101/08
(21) 588-96
(71) MINERALS TECHNOLOGIES INC., New York, 

N Y, US;
(72) Fairchild George H., Bethlehem, PA, US;
(54) Anorganický pigment upravený derivátmi 

karboxymetylcelulózy, spôsob výroby tohto 
pigmentu a jeho použitie na výrobu papiera

(22) 01.11.94
(32) 10.11.93
(31) 150 507
(33) US
(86) PCT/US94/12552, 01.11.94
(57) Pigment obsahujúci jemne oddelené častice anor

ganického materiálu, na ktorý sa pôsobilo celuló
zovým derivátom modifikovaným alebo obsahu
júcim aspoň jeden iónový substituent sa používa 
ako plnivo pri výrobe papiera. Spracovanie sa tý
ka spôsobu výroby papiera so zvýšenou jas
nosťou, spôsobu výroby jemne rozdelených častíc 
anorganického materiálu spracovaním častíc celu
lózovým derivátom a pridania spracovaných čas
tíc k celulózovým vláknam počas alkalického 
procesu výroby papiera. Ďalej sa uvádza alkalický 
papier obsahujúci jemne rozdelené častice anor
ganického materiálu.

jasnosť %

plnidlo %



6 (51) C 09D 17/00, C 04B 33/18, D 21H 17/69
(21) 672-96
(71) MINERALS TECHNOLOGIES INC , New York, 

NY1 US,
(72) Fairchild George H., Bethlehem, PA, US;
(54) Spracovanie anorganických plniacich materiá

lov na papier polysacharidmi
(22) 04.11 94
(32) 10.12 93
(31) 165 221
(33) US
(86) PCT/US94/12599, 04.11.94
(57) Vynález sa týka zmesi plniacich materiálov obsa

hujúcej jemne oddelené katiónovo nabité častice 
anorganického materiálu, na ktorý sa pôsobilo 
najmenej jedným aniónovým polysacharidom 
alebo aniónovo modifikovaným polysacharidom. 
Spôsob výroby papiera so zvýšenou pevnosťou 
obsahuje získavanie jemne rozdelených častíc 
anorganického materiálu, spracovanie častíc naj
menej jedným aniónovým polysacharidom alebo 
aniónovo modifikovaným polysacharidom, a pri
danie spracovaných Častíc do celulózového vlák
na počas alkalického procesu výroby papiera. 
Uvádza sa aj alkalický papier obsahujúci jemne 
rozdelené častice anorganického materiálu.

6 (51) C 09D 167/02
(21) 164-96
(71) BASF LACKE + FARBEN Aktiengesellschaft, 

Múnster, DE,
(72) Hoffmann Peter, Senden, DE, Brunnemann Mi

chael, Múnster, DE;
(54) Poťahovacie činidlo, ktoré obsahuje polyester 

obsahujúci aspoň jednu hydroxylovú skupinu, 
spôsob jeho prípravy a jeho použitie

(22) 03 08 94
(32) 14 08 93
(31) P 43 27416 1
(33) DE
(86) PCT/EP94/02570, 03 08 94
(57) Poťahovacie činidlo, predovšetkým základný lak. 

ktoré obsahuje polyester obsahujúci aspoň jednu 
hydroxylovú skupinu, má priemernú molekulovú 
hmotnosť Mw 40 000 až 200 000 a nerovnoro- 
dosť Mw/Mn >8. Na výrobu polyesteru sa po
užije najmenej 50 % hmotn aromatických d i kar
boxylových kyselín alebo ich esterifikácie schop
ných derivátov Obsah anhydndu kyseliny fialo
vej je maximálne 80 % hmotn Údaje % hmotn. 
sú vždy vztiahnuté na celkovú hmotnosť kyseli
nových zložiek použitých na výrobu polyesteru 
Okrem toho je opísaný spôsob výroby tohto po- 
ťahovacieho Činidla, ako aj jeho použitie ako zá
kladného laku v spôsobe výroby viacvrstvových. 
ochranných a/alebo dekoratívnych poťahov na 
substrátových povrchoch

6(51) C09J 5/10, F 16B 11/00 
(21) 1190-95
(71) AB VOLVO, Goteborg, SE,
(72) Eklund Karl-Gunnar, Kyrkhult, SE, Mattsson 

Tommy, Kyrkhult, SE,

(54) Spôsob vytvorenia lepeného spoja dielov spo
jených záhybom

(22) 24 03.94
(32) 25 03.93
(31) 9300998-3
(33) SE
(86) PCT/SE94/00266, 24 03.94
(57) Spôsob vytvorenia lepeného spoja dielov spoje

ných záhybom, a to medzi prvým dielom (1) 
a druhým dielom (2), vyrobených najmä z plechu 
Prvý diel (1) má plochú okrajovú časť (3) a druhý 
diel (2) má plochú okrajovú časť (4) s ohnutým 
lemom (5) na ohnutie okolo okrajovej časti (3) 
prvého dielu (1), pričom spôsob obsahuje naná
šanie pásikov lepidla (8) pozdĺž povrchu okrajo
vej časti (3, 4) jedného z obidvoch dielov (1, 2), 
ktorý má byť priložený na okrajovú časť druhého 
dielu Prvý pásik (8) lepidla sa nanáša v krátkej 
vzdialenosti (c) od okraja prvého dielu (1) alebo 
od lemu (5) druhého dielu, pričom sa nastaví 
množstvo lepidla v prvom pásiku (8) tak, že le
pidlo po vzájomnom stlačení prvého dielu (1) 
a druhého dielu (2) sa vytlačí cez okraj prvého 
dielu (1) a prekryje ho, ďalej sa nanesie druhý 
pásik (10) lepidla pozdíž povrchu okrajovej časti 
(3) prvého dielu (1), proti ktorému sa ohýba po
vrch lemu (5) druhého dielu (2), pričom druhý 
pásik (10) lepidla sa umiestni na krátku vzdiale
nosť od okraja prvého dielu (1) a množstvo lepid
la v druhom pásiku (10) sa upraví tak, že sa lepid
lo po ohybe lemu (5) druhého dielu (2) jednak 
stlačí a dostane sa do styku s lepidlom v prvom 
pásiku (8), a jednak prekryje okraj lemu (5).

6 51) C09J 189/02, 11/04
(21) 919-94
(71) Šiška Jozef, RNDr., Bratislava, SK;
(72) Šiška Jozef, RNDr., Bratislava, SK,
(54) Prísada do lepidiel a emulzií obsahujúcich 

formaldehyd
(22) 02.08.94
(57) Prísada do lepidiel a emulzií obsahujúcich for

maldehyd je tvorená nehydrolyzovaným a/alebo 
hydrolyzovaným, výhodne vo forme gleja, kola- 
génom a/alebo keratínom, a/alebo kazeínom, 
konzervačnou zložkou a vodou Ako konzervačná 
zložka sú použité chromité a/alebo chrómanové 
ióny a/alebo fenol, kyselina salicylová, kyselina 
trihydrogénbontá, fluorid sodný, alebo 2-naftol 
Obsah vody je určený formou aplikácie



6(51) C 09K 7/02, 7/00, E 2IB 43/27
(21) 1056-96
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO

NAL, INC., Memphis, TN, US;
(72) Romocki Julian, Calgary, Alberta, CA,
(54) Prípravok na zabránenie a spôsob zabránenia 

tvorby emulzií ropa/voda
(22) 15.02.95
(32) 16.02.94
(31) 08/195 675
(33) US
(86) PCT/US95/01913, 15.02.95
(57) Prípravok na zabránenie tvorby kalov alebo 

emulzií počas vŕtania alebo prípravy ropných 
vrtov je zložený z N,N-dialkylamidov mastnej 
kyseliny, uhľovodíkového rozpúšťadla ropy 
a vzájomného rozpúšťadla ropa/olej. Nárokuje sa 
tiež spôsob zabránenia tvorby takéhoto kalu alebo 
emulzie, alebo ich rozrušenia po ich vzniknutí.

6(51) C IOB 1/10, F 27B 7/04,
F 28D 11/04, F 28K 9/013

(21) 278-96
(71) Siemens Aktiengesellschaft, Munchen, DE,
(72) May Karl, Bad V libel, Db, Herm Hartmut, Dreie- 

ich, DE, Unverzagt Karlheinz, Offenbach am Mam, 
Db, Tratz Herbert, Ottensoos, DE, Werdmig Hel
mut, Nurnberg, DE,

(54) Vykurovacia komora na odpad
(22) 23.08.94
(32) 03 09 93
(31) P 43 29 871 0
(33) Db
(86) PCJ /DE94/00974, 23.08 94
(57) Vykurovacia komora, ktorej bubon (8) na nízkote- 

pelnú karbonizáciu odpadu (A) ijiá väčší počet upra
vených vykurovacích rúr (12) vo vnútornom priesto- 
ie (13). Tie sú vždy jedným koncom upevnené na 
prvej koncovej doske (28) a druhým koncom na dru
hej koncovej doske (30). Medzi oboma koncovými 
doskami (28, 30) je upravené najmenej jedno pod
porné miesto (X, Y) na podoprenie vykurovacích rúr 
(12), aby sa zabránilo ich priehybu Každé konzolo
vé miesto (X, Y) je pritom rozdelené do dvoch alebo 
viacerých v odstupe upravených čiastkových podpôr 
vždy s jedným konzolovým usporiadaním (I, H, III) 
Každé konzolové usporiadanie (napr I) má viac v tej 
istej rovine upravených podporných konzol (napr la, 
až Id) Podporné konzoly (la až Id, IIa až lid, IIIa až 
IIld) sú pritom usporiadané odstupňované za sebou a 
sú otáčavo presadené Tým sa dosiahne to, že pevná 
pyrolytická zvyšková látka (!) odpadu (A) môže byť 
do značnej miery bez zovretia prepravovaná okolo 
podporných miest (X, Y).

Tzl h f

6 (51) C 10B 53/00, 1/10
(21) 367-96
(71) Siemens Aktiengesellschaft, Munchen, DE,
(72) May Karl, Bad Vilbel, DE; Herm Hartmut, 

Dreieich, DE, Unverzagt Karlheinz, Offenbach 
am Main, DE;

(54) Zariadenie na dopravu odpadu v pyrolytic- 
kom reaktore

(22) 14.09.94
(32) 27.09.93
(31) P 43 32 865.2
(33) DE
(86) PCT/DE94/01058, 14.09.94
(57) Zariadenie (2) na dopravu odpadu (A) má privá- 

dzaciu šachtu (4) odpadu, ktorá je bočné pripoje
ná na dopravný kanál (8). V dopravnom kanáli 
(8) je v jeho pozdĺžnom smere umiestnený vytla- 
čovací slimák (14), poháňateľný motorom (20). 
Dopravný kanál (8) vyúsťuje do pyrolytického 
reaktora (10), najmä do bubna na nízkotepelnú 
karbonizáciu, ktorý je otočný okolo svojej poz
dĺžnej osi. Aby sa umožnilo zásobovanie vnútor
ného priestoru pri dobrom utesnení, je v priestore
(30) medzi skriňou (8a) dopravného kanála (8) 
a medzi pyrolytickým reaktorom (10) umiest
nené najmenej jedno napájacie potrubie (32), kto
ré vedie z vonkajšej strany do pyrolytického reak
tora (10).

> i in u T u

6 (51) C 10G 33/06,1/00
(21) 243-96
(71) MERPRO TORTEK LIMITED, Montrose, An

gus, GB;
(72) Parkinson David John, Portishead, Bristol, GB,
(54) Spôsob separácie kvapalín a tuhých látok a za

riadenie na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 31.08.94
(32) 06.09.93,08.12.93
(31) 9318414 1,9325160.1
(33) GB, GB
(86) PCT/GB94/01889, 31.08.94
(57) Spôsob separácie kvapalín a tuhých látok zahŕňa 

odvádzanie čiastočiek piesku obalených olejom 
do skrine (!) Fluidizačná jednotka (3) je vytvo
rená neďaleko dna skrine. Fluidizačná jednotka 
fluidizuje čiastočky a vypúšťa ich zo skrine do 
separátora, ktorý pozostáva z jedného alebo via
cerých hydrocyklónov (8, 14), v ktorých sa olej 
a čiastočky piesku navzájom oddelia Obalené 
čiastočky môžu vstúpiť do skrine (1) prostredníc
tvom cyklónového odlučovača (50, 62), ktorý vy
konáva určitú predbežnú separáciu



6 (51) C IOG 47/16, 47/18
(21) 106-97
(71) CHEVRON U. S. A INC., San Francisco, CA, 

US;
(72) Ziemer James N., Hercules, CA, US;
(54) Spôsob výroby vysokokvalitného mazacieho 

oleja s použitím selektívneho katalyzátora s 
vysokým indexom viskozity

(22) 20.06 95
(32) 01.08 94
(31) 08/284 933
(33) US
(86) PCT/US95/08018, 20.06.95
(57) Spôsob výroby vysokokvalitného mazacieho oleja 

zahŕňa kontakt vákuového plynového oleja s bo
dom varu od 150 do 590°C s katalyzátorom za 
hydrokrakujúcich podmienok. Katalyzátor obsa
huje zeolit, hydrogenačnú zložku a materiál po
vahy matrice z anorganického oxidu. Objem pó
rov katalyzátoraje od 0,25 do 0,60 cm3/g.

• k«taly»átor i 
+ ketilyerftor B 
O ketnl/eáter C
* VetBlyeetor D

Miera konverzie

6 (51) C 10J 3/46
(21) 413-96
(71) TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION, 

White Plains, NY, US;
(72) Khan Motasimur Rashid, Wappinger Falls, NY, 

US; Albert Christine Cornelia, Peekskill, NY, 
US; DeCanio Stephen Jude. Montgomery. NY, 
US;

(54) Skvapalňovanie a čiastočná oxidácia plastic
kých materiálov

(22) 30.09.94
(32) 04.10 93
(31) 08/130 921
(33) US
(86) PCT/US94/11170, 30.09.94
(57) Skvapalňovanie a čiastočná oxidácia plastického 

materiálu obsahujúceho anorganické plnivo alebo 
stužujúci materiál, ako suroviny na ďalšie spra
covanie v generátore čiastočnej oxidácie plynu na 
výrobu surového syntézneho plynu, vykurovacie
ho plynu alebo redukčného plynu Plastický ma
teriál sa granuluje a čiastočne skvapalnený za
hrievaním v uzavretom autokláve pri teplote 
v rozmedzí od 204°C do 257°C je v kontakte 
s čerpateľným uhľovodíkovým tekutým rozpúš
ťadlom. Získa sa tým čerpateľná suspenzia obsa
hujúca rozpustný plast, nerozpustný plast, uhľo
vodíkové tekuté rozpúšťadlo, oddelený anorga
nický materiál a neoddelený anorganický mate
riál Po odstránení oddeleného anorganického 
materiálu je zvyšok suspenzie podrobený čiastoč
nej oxidácii s cieľom výroby surového syntézne
ho plynu, vykurovacieho plynu a redukčného 
plynu.

6 (51) C 10L 3/00, C 10B 57/00, C 02F 11/00
(21) 411-96
(71) TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION, 

White Plains, NY, US,
(72) Khan Motasimur Rashid, Wappinger Falls, NY, 

US, Albert Christine Cornelia, Peekskill, NY, 
US; DeCanio Stephen Jude, Montgomery, NY. 
US;

(54) Hydrotermálna úprava a čiastočná oxidácia 
plastických materiálov

(22) 30.09.94
(32) 04.10 93
(31) 08/131 366
(33) US
(86) PCT/US94/11171, 30.09.94
(57) Spôsob úpravy plastického materiálu, obsahujú

ceho anorganické plnivo stužujúce materiál, na 
použitie ako suroviny na ďalšie spracovanie v ge
nerátore čiastočnej oxidácie plynu, na výrobu su
rového syntézneho plynu, vykurovacieho plynu 
alebo redukčného plynu. Plastický materiál sa 
granuluje a miesi s vodou, čím sa získa kal s ob
sahom plastu. Tento kal sa predhrieva pri teplote 
od 176,5°C do 245,8°C bez prítomnosti vzduchu 
v uzavretom systéme. Predhriaty kal sa potom 
hydrotermálne upravuje pri teplote od 232°C do 
343°C a pri tlaku vyššom ako je tlak vodnej pary 
pri tejto teplote Hydrotermálne upravený kal sa 
ochladzuje, odplyňuje a miesi s uhlíkatým pali
vom a vytvára sa tak suspenzia Suspenzia je po
drobená čiastočnej oxidácii, pri ktorej vzniká 
syntézny plyn, vykurovací plyn alebo redukčný 
plyn.



6 (51) C IOL 5/02,1/30
(21) 870-95
(71) Hornonitrianske bane, š. p., Prievidza, SK; 

Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava, 
SK;

(72) Macho Vendelín, prof., Ing., DrSc., Partizánske, 
SK; Bakoš Dušan, doc., Ing., CSc., Bratislava, 
SK, Bajus Martin, doc., Ing., DrSc., Bratislava, 
SK; Čičmanec Peter, Ing., Prievidza, SK; Boroš- 
ka Fedor, Ing., Prievidza SK; Zaťko Ľudovít, 
Ing., Lehota p/Vtáčnikom, SK; Komora Ladislav, 
Ing., CSc., Prievidza SK;

(54) Ekologicky vhodné palivo a spôsob jeho výro
by

(22) 06.07.95
(57) Ekologicky vhodné palivo tuhé a/alebo polotuhé 

až kvapalné za normálnych podmienok, hlavne na 
základe sírnych až vysokosímych horľavých 
uhlíkových a/alebo uhľovodíkových surovin a ich 
derivátov, ako aj popolovín a/alebo vody, spaľo
vané za tvorby len minimálnych množstiev zlú
čenín síry a/alebo zlúčenín arzénu v plynných ex
halátoch má výhrevnosť 8 až 44 MJ/kg a obsahu
je 0,1 až 6 hmotn. % voľnej a/alebo viazanej síry 
a/alebo zlúčenín arzénu. V tomto palive je prí
tomný 0,5 až 8 hmotnostný násobok vápnika 
a/alebo horčíka vo forme najmenej jednej zlúče
niny reagujúcej s oxidom sírovým a/alebo oxidom 
siřičitým pri teplote 300 až 1 200°C. Palivo sa 
vyrába formuláciou komponentov osobitne a/ale
bo "in situ" v kúrenisku z východiskových sír
nych horľavých uhlíkatých alebo uhľovodíkových 
surovín s najmenej jednou zlúčeninou vápnika 
a/alebo horčíka.

6(51) C 10L 5/14, 5/36,11/06
(21) 988-96
(71) Lunj Valerij Grigorjevič, Moskva, RU;
(72) Lurij Valerij Grigorjevič, Moskva, RU; Terentjev 

Jurij Ivanovič, Moskva, RU;
(54) Palivová briketa a spôsob jej výroby
(22) 19.10.95
(32) 07 12.94
(31) 94043321
(33) RU
(86) PCT/RU95/00227, 19.10.95
(57) Palivová briketa obsahuje zmes s vlhkosťou viac 

ako 9 % hmotn. rozdrobeného tuhého paliva 
s roztokom vo vode rozpustného organického 
spojiva, uloženú v uzatvorenom horľavom obale, 
pričom objem vytvrdenej zmesi sa rovná vnútor
nému objemu obalu a ako spojivo sa využíva de
rivát sulfokyseliny vo forme 30 až 40 % vodného 
roztoku sodnej soli metylénnaftalénsulfokysel iny 
alebo lignosulfonátu. Pri výrobe palivových bri
kiet sa uskutočňuje zmiešavanie paliva s rozto- 

' kom spojiva, dávkovanie a zabalenie zmesi do 
uzatvoreného horľavého obalu, vytvrdenie bri
kiet. ktoré sa uskutočňuje súčasne s uskladnením, 
dopravou alebo ohrevom, uskutočňovaným pri 
ich súčasnom spaľovaní v kúrenisku alebo pri 
koksovaní v koksovacej batérii.

6(51) C 10L 10/00,10/04
(21) 1438-94
(71) CHEMADD LIMITED, London, GB;
(72) Syed Habib Ahmed, London, GB;
(54) Prísady do palív
(22) 25.11.94
(57) Prísady do palív obsahujú kvapalný roztok aspoň 

jedného alifatického aminu, pričom uvedený ali
fatický amin je prítomný v objemovej koncen
trácii od 1 do 20 %, počítané na prísadu, aspoň 
jeden alifatický alkohol v objemovej koncentrácii 
od 1 do 20 %, počítané na prísadu, a aspoň jeden 
parafín, ktorý má teplotu varu do 3 00°C, pričom 
uvedený parafín je prítomný v objemovej koncen
trácii aspoň 40 %, počítané na prísadu, a uvedený 
alifatický alkohol má nižšiu teplotu varu ako uve
dený parafín

6 (51) C IlB 1/10, 3/16,1/02, A 61K 7/48
(21) 1306-95
(71) Nawrocki Wemer C., Dr., Frankfurt am Mam, 

DE;
(72) Nawrocki Wemer C., Dr., Frankfurt am Mam, 

DE;
(54) Spôsob získavania vaječného oleja s vysokou 

čistotou z vaječného žĺtka a jeho použitie
(22) 20.02.95
(32) 21.02.94
(31) P 44 05 486.6
(33) DE
(86) PCT/EP95/00609, 20.02.95
(57) Spôsob získavania vaječného oleja s vysokou čisto

tou z vaječného žitka spočíva v extrahovaní suše
ných a rozdrvených žĺtkov rozpúšťadlami tukov 
s následným dvojstupňovým starnutím najskôr pri 
laboratórnej teplote a potom pri zníženej teplote, 
oddelením a odstředěním pritom vzniknutej menej 
viskóznej fázy a opätovným oddelením menej vis
kózneho podielu K tomuto podielu sa, prípadne 
viackrát, pridá demineralizovaná voda, vytvorená 
zmes sa zahrieva, po ochladení a oddelení vytvore
nej menej viskóznej fázy sa táto znova odstreďuje, 
po opätovnom oddelení menej viskózneho podielu sa 
tento ponechá pri zníženej teplote, pričom po ďalšej 
separácii fáz sa získaný menej viskózny podiel zno
va odstreďuje. Týmto nastáva opäť separácia fáz, 
pričom vytvorený menej viskózny podiel je finálnym 
produktom, dobre pohyblivou olej ovitou kvapalinou 
žltej alebo červenkastej farby, pričom táto kvapalina 
sa môže skladovať bez pridania konzervačného či
nidla.



6 (51) C IlB 7/00, A 23D 9/00, A 23C 15/14
(21) 734-96
(71) UNION BEURRIERE, Vesoul Cédex, FR,
(72) Parmentier Michel, Vaudeville, FR, Journet Ber

nard, Ferriéres-Les-Scey, FR, Bornaz Salma, Aria- 
na, TN,

(54) Spôsob delenia bezvodej tukovej hmoty na frak
cie s vysokými a nízkymi teplotami topenia a za
riadenie na jeho vykonávanie

(22) 09 12.94
(32) 10 12 93
(31) 93/15023
(33) FR
(86) PC 17FR94/01448, 09 12 94
(57) Spôsob delenia oleja alebo bezvodej tukovej hmoty 

v hydrofóbnej kvapalnej fáze na frakciu s vysokými 
teplotami topenia a frakciu s nízkymi teplotami to
penia Spôsob obsahuje fázu tangenciálnej filtrácie 
uvedeného oleja alebo bezvodej tukovej hmoty 
v kvapalnej fáze na hydrofóbnej membráne, vedúcej 
k deleniu uvedeného oleja alebo tukovej hmoty na 
časť zadržanú filtráciou, tvoriacu uvedenú frakciu 
s vysokými teplotami topenia a časť, ktorá prešla 
filtráciou, Ivonacu uvedenú frakciu s nízkymi leplo- 
tami topenia Riešenie sa tiež vzťahuje na zariadenie 
na vykonávanie spôsobu, ktoré má modul tangen
ciálnej filtrácie, obsahujúcej hydiofóbnu membránu 
Predmetom riešenia je totiž použitie spôsobu na vý
robu masla s tvrdou alebo mäkkou konzistenčnou 
charakteristikou

6 (51) C IlD 3/10, 10/04,17/00
(21) 1540-95
(71) HENKEL KOMMAND1TGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, Dusseldorf, DE;
(72) Jeschke Rainer, Dr, Dtisseldorf, DE; Kiewert 

Eva, Dr., Dusseldorf, DE; Bocarac Katica, 
Dusseldorf, DE; Hofmann Rainer, Dr., Dussel
dorf, DE;

(54) Liateľné tekuté vodné koncentráty čistiacich 
prostriedkov

(22) 03 06 94
(32) 11 06.93
(31) P 43 19 287 4
(33) DE
(86) PCT/EP94/01816, 03.06.94
(57) Liateľné tekuté vodné koncentráty čistiacich 

prostriedkov možno použiť v nezriedenej forme 
ako prostriedky na drhnutie a v zriedenej forme 
ako univerzálne čistiace prostriedky. Tieto pros
triedky obsahujú ako vo vode rozpustnú abrazív
nu látku najmenej 10 % hmotn bikarbonátu sod
ného so strednou veľkosťou častíc 20 až 500 pm 
a 2 až 30 % hmotn. zmesi tenzidov z amfotenzi- 
dov. alkylpolyglykoléterov so zúženým rozdele
ním homológov a mydla Prostriedky okrem toho 
výhodne obsahujú alkylpolyglykozidy. anorga
nické materiály, napríklad vrstevnaté silikáty 
a polyméry, napríklad polysacharidy

6(51) C IlD 3/386
(21) 689-96
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO

NAL, INC., Memphis, TN, US,
(72) Lee James C., Memphis, TN, US,
(54) Stabilizácia enzýmu blokovými kopolymérmi
(22) 01.12.94
(32) 03.12 93
(31) 08/160 865
(33) US
(86) PCT/US94/13744, 01 12.94
(57) Spôsob stabilizácie enzýmu voči rozkladu za zvý

šených teplôt alebo vodou, zahŕňa spojenie so 
stabilizačným množstvom neiónogenného po
vrchovo aktívneho blokového kopolyméru polyé- 
ter-poIyolu Opisujú sa tiež prípravky na báze en
zýmu a tenzidu.

6(51) C IlD 3/386,3/20
(21) 942-96
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO

NAL, INC., Memphis, TN, US;
(72) Jaquess Percy, Tigrett, TN, US, Del Corral Fei- 

nando, Memphis, TN, US;
(54) Enzýmový prípravok
(22) 06.01.95
(32) 21.01.94
(31) 08/184 108
(33) US
(86) PCT/US95/00685, 06 01 95
(57) Enzýmový prípravok na zníženie množstva este- 

rov acylglycerolu vo vode obsahuje enzým hpá- 
zu, neiónové emulgačné činidlo, chrániacu vo 
vode rozpustnú organickú kyselinu a vo vode 
rozpustný stabilizátor Enzym lipáza sa používa 
v spojení s inými enzýmami Neiónové emulgač
né činidlo obsahuje alkoholetoxylát, chrániaca vo 
vode rozpustná organická kyselina obsahuje sor- 
bovú kyselinu a vo vode rozpustný stabilizátor 
obsahuje glycerín. Taktiež sa opisuje spôsob 
úpravy vody obsahujúcej acylglycerolestery po
mocou uvedených piípiavkov

6(51) C IlD 3/39, C OlB 15/10
(21) 1099-96
(71) EKA CHEMICALS AB, Bohuš, SE,
(72) Lagnemo Hans, Goteborg, SE, Jtgstam Monica. 

Torslanda, SE,
(54) Bieliace činidlo
(22) 07.10 94
(32) 25.02.94
(31) 9400653-3
(33) SE
(86) PCT/SE94/00943, 07 10 94
(57) Bieliace činidlo pozostávajúce z častíc majúcich 

jadro obsahujúce peroxyzlúčenmu schopnú uvoľ
ňovať peroxid vodíka alebo peroxykyseliny vo 
vodných roztokoch, kde častice majú povlak ob
sahujúci kremičitan alkalického kovu a cheláto- 
tvomé činidlo. Vynález sa ďalej týka prípravy 
a použitia týchto častíc a prípravkov obsahujú
cich tieto častice



6(51) C IlD 11/00, B OlJ 2/16
(21) 538-96
(71) UNILEVER N.V., AL Rotterdam, NL;
(72) Ciccian Craig, Ramsey, NJ, US; Van Lare Cor- 

nelis Elisabeth Johannes, Maastricht, NL;
(54) Spôsob výroby detergentnej zmesi a detergent- 

ná zmes
(22) 27 10 94
(32) 02.11.93
(31) 9322530.8
(33) GB
(86) PCT/GB94/02363, 27.10.94
(57) Spôsob výroby detergentnej zmesi zahŕňajúci 

tvorbu surovej detergentnej zmesi s relatívnou 
vlhkosťou vzduchu presahujúcou predurčenú hla
dinu, napríklad presahujúcu 30%, a kontaktova
nie tejto surovej zmesi s vopred upraveným ply
nom, ktorý má relatívnu vlhkosť nižšiu ako vop
red určená relatívna vlhkosť vzduchu, pričom 
teplota surovej zmesi sa udržiava pod teplotou, 
pri ktorej sa surová zmes aglomeruje, čím sa vy
tvorí detergentná zmes s nízkou relatívnou vlh
kosťou vzduchu.

6 (51) C IlD 17/06, 3/42,11/00
(21) 577-96
(71) UNILEVER NV., Rotterdam, NL;
(72) Wilson Janette, Winsford, Cheshire, GB;
(54) Spôsob výroby časticovej detergentnej zmesi 

a detergentná zmes
(22) 09 11 94
(32) 11.11 93
(31) 9323250.2
(33) GB
(86) PCT/GB94/02458, 09 11.94
(57) Spôsob výroby časticovej detergentnej zmesi 

s vysokou sypnou hustotou, s obsahom fluores
cenčnej látky, ktorý zahŕňa zmiešanie fluorescen
čnej látky s kvapalnou zložkou zmesi, alebo zlož
kou obsahujúcou neiónovú povrchovo aktívnu 
látku a vodu, čím sa vytvorí zmes fluorescenčnej 
látky a zmiešanie zmesi fluorescenčnej látky s tu
hou zložkou zmesi, ktorá nie je produktom suše
nia rozstrekovaním, čím sa vyrobí časticová de
tergentná zmes

6 (51) C IlD 17/06, 3/12,3/20
(21) 661-96
(71) UNILEVER N.V., AL Rotterdam, NL;
(72) Boskamp Jelles Vincent, Vlaardmgen, NL, Bun

dy Timothy Richard, Cranfield, Bedford, GB; Co- 
ruzzi Marilena, Piacenza, IT; Famworth Pauline, 
Wirral. Merseyside, GB, Houghton Mark Phillip, 
Ormskirk, Lancashire, GB; Joyeux Christophe, 
Montluel, FR; Knight Peter Cory, South Wirral, 
Cheshire, GB; Naddeo Leandre, Milano, IT; San
derson Alastair Richard, South Wirral, Cheshire, 
GB,

(54) Spôsob prípravy časticovej detergentnej zmesi 
a detergentná zmes

(22) 02 11 94
(32) 24.11 93
(31) 9324129.7

(33) GB
(86) PCT/EP94/03612, 02.11.94
(57) Časticová detergentná zmes so sypnou hustotou 

najmenej 600g/l obsahuje organické nemydlové 
povrchovo aktívne látky, zeolitovú zložku a myd
lá mastných kyslín ako štrukturant prášku, pripra
vená procesmi zmiešavania a granulácie, ktoré 
zahŕňajú m situ neutralizáciu mastnej kyseliny na 
mydlo vodným hydroxidom sodným a voliteľne 
primiešavanie ďalších detergentných zložiek na 
vytvorenie produktu, môže sa prejaviť lokálnym 
žhnutím častíc pri skladovaní, ak je prítomný 
parfum a/alebo fluorescenčná látka, v dôsledku 
prítomnosti oblastí s vysokou alkalitou. Žltnutie 
sa zmenší bez straty štruktúrovania prášku, ak sa 
na neutralizáciu mastnej kyseliny použije defino
vané menšie ako stechiometrické množstvo hyd
roxidu sodného. Prekvapivo sa tiež pozoruje 
zlepšená stabilita bielidla v bieliacich práškoch 
Výsledné prášky sa môžu definovať ako prášky 
s nízkym obsahom "bázického sodíka"

6 (51) C IlD 17/06, 3/12,10/04
(21) 662-96
(71) UNILEVER N.V., AL Rotterdam, NL,
(72) Boskamp Jelles Vincent, Vlaardmgen, NL, 

Houghton Mark Phillip, Berkel en Rodennjs, NL; 
Joyeux Christophe Michel Bruno, Montluel, FR; 
Rowe Carolyn Angela, Vlaardingen, NL; Van La- 
re Comelis Elizabeth Johannes, Vlaardingen, NL; 
Verschelling Gilbert Martin, Vlaardingen, NL, 
Zuidgeest Petra, Vlaardingen, NL;

(54) Časticová detergentná zmes a spôsob jej výro
by

(22) 02 11 94
(32) 24 11.93, 10 02.94, 07 09.94
(31) 9324128.9, 9402576 4, 9418053.6
(33) GB, GB, GB
(86) PCT/EP94/03613, 02.11 94
(57) Časticová detergentná zmes pozostáva z homo

génneho granulátového základu a voliteľne po
stupne dávkovaných zložiek. Zmes obsahuje po
vrchovo aktívny systém, detergentnú zložku hlini- 
tokremičitanu alkalického kovu a soľ kyseliny cit
rónovej rozpustnú vo vode, výhodne citran sodný 
a voliteľne ďalšie zložky Charakteristiky dávko
vania a rozpúšťania zmesi pri praní sú zlepšené, 
ak sa do granulámeho základu včlení citran, ktorý 
má Rosin-Rammlerovu veľkosť častíc menšiu ako 
800 pm Zmes môže tiež obsahovať postupne 
dávkovaný citran s neobmedzenou veľkos-ťou 
častíc. Zmes má sypnú hustotu najmenej 650 g/l 
a nie je priamym produktom procesu sušenia 
rozstrekovaním.

6 (51) C 12N 15/12, C 07K 14/47, C 07P 21/02 
(21) 1301-94
(71) Chiron Corporation, Emeryville, CA, Novo Nor- 

disk A/S, Bagsvaerd, DK,
(72) Chapman Barbara, Berkeley, CA; Burke Rae Lyn, 

Srm Francisco, US; Rasmussen Mirella Ezban, 
Kodaň, DK; Mikkelsen Jan Mailer, Gentofte, 
DK,



(54)

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

Proteínové komplexy s účinnosťou faktora
VIII:C a spôsob ich výroby
26.10.94
17 11 89
438 639
US
Rekombinantné proteínové komplexy s účinnos
ťou ľudského faktora VIII C sa pripravujú v eu- 
karyotickej hostiteľskej bunke expresiou kon
štrukcie DNA so zakódovaním proteínového 
komplexu s účinnosťou ľudského faktora VIII C, 
keď tento komplex obsahuje prvý polypeptid ho- 
mológny k oblasti A ľudského faktora VIII C 
s nadviazaním na druhý polypeptid homológny na 
oblasť C faktora VIII C.

GM-CSF, mterleukíny, mterferón a bielkoviny zo 
skupiny B7, ktoré sú pomocnými stimulačnými 
prvkami T-buniek Opísané polynukleotidy je 
možné využiť in vivo na koordinovanú expresiu 
akýchkoľvek dvoch alebo viacerých génov v je
dinej bunke.

tPA-qpl20 (VIJns-IPMP120)

IPA vedúci peptíd

6 (51) C 12N 15/13, C 07K 16/24, C 12N 15/85,
5/10, G OlN 33/577, A 61K 39/395

(21) 1600-96
(71) CELLTECH THERAPEUTICS LIMITED. 

Slough, Berkshire, GB,
(72) Emtage John Spencer, Slough, Berkshire, GB, 

Bodmer Mark William, Slough, Berkshire, GB, 
Athwal Diljeet Singh, Slough, Berkshire, GB,

(54) Interleukin-5 špecifické rekombinantné proti
látky

(22) 16 06.95
(32) 17 06 94
(31) 9412230 6
(33) GB
(86) PCT/GB95/01411, 16.06 95
(57) Účinná anti-IL-5 rekombinantné protilátková mo

lekula, obsahujúca ťažký a/alebo ľahký reťazec 
antigén-viažucich zvyškov z donorovej protilátky 
majúcej afinitu na ľudský IL-5

ip160/rev konštrukcia s dvoma c istrónnn
[VI Jns-gp 160/1 RES/ re v /SD)

RRE
tol/rev SO

gp120 l'rcs |gp41

HIV qaq/rey konštrukcia s. dvoma cistránmi schematicky

p55 qog I RRE I IRES I

6 (51) C 12N 15/18, C 07K 14/16,14/155,
A61K48/00

(21) 1134-96
(71) MERCK & CO., INC , Rahway, NJ, US,
(72) Lm Margaret A., Rahway, NJ, US, Shiver John 

W, Rahway, NJ, US; Perry Helen C, Rahway, 
NJ, US,

(54) Polynukleotid, spôsob vyvolania imunitnej od
povede a vakcína

(22) 03 03 95
(32) 07 03 94
(31) 207 526
(33) US
(86) PCT/US95/02633, 03 03 95
(57) Sú opísané nukleové kyseliny, vrátane kon

štrukcií DNA a transkriptov RNA, schopné vyvo
lať koordinovanú expresiu dvoch alebo troch cis- 
trónov po priamom uložení do živočíšneho tkani
va Polynukleotidy s dvoma alebo troma cis- 
trónmi zahŕňajú kódové sekvencie pre produkty 
génu HIV, pre antigény, nesúvisiace s HIV a pre 
produkty imunostimulačných génov, napríklad 
pre

6 (51) C 12N 15/38,1/21, 5/10,
C 07K 14/05, A 61K 39/245

(21) 1343-96
(71) AVIRON, Burlingame, CA, US,
(72) Spaete Richard, Belmont, CA, US, Jackman 

Winthrop T , Berkeley, CA, US,
(54) Izolovaná DNA sekvencia, vektor, hostiteľská 

bunka, spôsob výroby homogénneho gp350 
proteinu, farmaceutický prostriedok s jeho ob
sahom a jeho použitie

(22) 13 04 95
(32) 18 04 94
(31) 08/229 291
(33) US
(86) PCT/US95/04611, 13 04 95
(57) Je opísaná DNA sekvencia a jej varianty kódujú

ce protein gp340, vektory a hostiteľské bunky ob
sahujúce uvedené sekvencie Opisuje sa tiež re- 
kombinantný spôsob prípravy homogénneho 
gp350 proteinu bez vzniku gp220 proteinu, ďalej 
farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje uvede
ný protein a jeho profylaktické použitie



6 (51) C 12N 15/53, 9/08, A 61L 2/00
(21) 1230-96
(71) UNILEVER N V, Rotterdam, NL;
(72) Bamett Philip, Hilversum, NL; Hondmann Dirk 

Herman A., Rotterdam, NL; Simons Lambertus 
Henricus, Amstelveen, NL; Ter Steeg Pieter Fer
dinand, Gouda, NL; Wever Ronald, Hoom, NL;

(54) Enzymatické antimikrobiálne zmesi obsahujú
ce halogénperoxidázu, DNA sekvencia, spôsob 
prípravy halogénperoxidázy a jej použitie

(22) 31.03.95
(32) 31.03.94
(31) 94200893.9
(33) EP
(86) PCT/EP95/01229, 31.03.95
(57) Sú opísané enzymatické antimikrobiálne zmesi 

obsahujúce vanádovú halogénperoxidázu, zdroj 
halogenidu a peroxid vodíka alebo zdroj peroxidu 
vodíka, pričom vanádovou halogénperoxidázou je 
chlórperoxidáza získateľná z Curvularia inaequa- 
hs. Spôsob prípravy vanádovej halogénperoxidá
zy je založený na transformácii vhodného hostite
ľa DNA sekvenciou kódujúcou vanádovú chlór- 
peroxidázu z Curvularia inaequalis, jeho kulti
vácii za podmienok, ktoré umožňujú expresiu 
tohto štrukturálneho génu, a izolácii vanádovej 
halogénperoxidázy po ukončení fermentácie.

6 (51) C 12N 15/82,15/57, A OlH 5/00, A OlN 63/02
(21) 1392-96
(71) UNILEVER NV, Rotterdam, NL;
(72) Shields Robert, Cambridge, GB; Stratford Rebec

ca, Cambridge, GB;
(54) Molekula nukleovej kyseliny, schopná zvýšiť 

odolnosť rastlín voči infekcii nematódami, 
vektor obsahujúci túto molekulu a spôsob zvý
šenia odolnosti rastlín voči tejto infekcii

(22) 26.04.95
(32) 29.04.94
(31) 94303168.2
(33) EP
(86) PCT/GB95/00944, 26.04.95 
(57) Opísaná je molekula nukleovej kyseliny, ktorá je 

schopná zvýšiť odolnosť rastlín voči infekcii ne
matódami. Táto molekula obsahuje nukleotidovú 
sekvenciu, kódujúcu polypeptid, ktorý má kola- 
genázovú účinnosť, alebo jej prekurzor. Uvedená 
nukleotidová sekvencia je v operatívnom spojení 
s promótorom, ktorý je účinný v rastlinách.
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6 (51) C 12P 7/48, B OlD 61/14 
(21) 1348-95
(71) LIKO výskumný ústav, š. p., Bratislava, SK;
(72) Višacký Viliam, Ing., CSc., Bratislava, SK; Mi

chal í k Peter, Ing., Bratislava, SK;

(54) Spôsob koncentračnej purifikácie kyseliny ci
trónovej z fermentačného roztoku

(22) 27.10.95
(57) Citrolúhy, predstavujúce vyfermentovaný roztok 

kyseliny citrónovej sa podrobia dvojstupňovej 
nanofiltrácii na polymémych membránach. 
V prvom stupni prebieha nanofiltrácia na poly
mémych membránach s deliacou hranicou 10 000 
až 20 000 daltonov a v druhom stupni na poly
mémych membránach s deliacou hranicou 200 až 
400 daltonov. Výsledný koncentrát z druhého 
stupňa sa prípadne ešte podrobí kryštalizácii 
a permeát recykluje do jednotlivých stupňov tech
nologického procesu.

Trieda E

6(51) E02D 5/02, E 21D 11/38
(21) 1367-94
(71) Váhostav, a. s., Žilina, SK;
(72) Kuklíš Vladimír, Ing., Žilina, SK; Mika Jozef, 

Ing., Žilina, SK;
(54) Podzemná železobetónová prefabrikovaná 

konštrukčná tesniaca stena
(22) 14.11.94
(57) Podzemná železobetónová prefabrikovaná kon

štrukčná tesniaca stena s tesnením kotvenými 
doskami (fóliami) z plastov (2) zabudovaných na 
povrchu prefabrikátov (1), s vodotesným preva
rením pásom fólie (3) v stykoch prefabrikátov (1).

6(51) E04F 11/16
(21) 1445-96
(71) HERM. FRIEDR. KŮNNE GMBH und CO., 

Liidenscheid, DE;
(72) Kemper Hans August, Kierspe, DE;
(54) Profilová zostava na obloženie hrany schodis- 

kového stupňa
(22) 07.11.96
(32) 08.11.95
(31) 95 117 609.8
(33) DE
(57) Profilová zostava na obloženie hrany schodisko- 

vého stupňa pozostáva z uholníkového obklado
vého profilu (1) so stupnicovým ramenom (2), 
ktorého voľný koniec je vytvorený ako krycia prí
ruba (5) obkladu (12) stupnice, a s dorazovým 
ramenom (3), uloženým v podstate kolmo na 
stupnicové rameno, a zo základňového profilu 
(4), upevniteľného na schodisku. Uholníkový ob
kladový profil (1) je upevniteľný na základňovom 
profile (4) výškovo prestaviteľným prídržným 
prostriedkom. Výška uholníkového obkladového



profilu (1) môže byť v závislosti od hrúbky ma
teriálu obkladu (12) stupnice nastavovaná tak, že 
krycia príruba (5) doľahne na obklad (12) stupni
ce.

Trieda F

6(51) F 03B 3/00
(21) 1518-94
(71) Vilém Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK; Sikhart 

Robert, Ing., Bernolákovo, SK; Bezák František, 
Ing., Nitra, SK; Varinský Tibor, Ing., Nitra, SK,

(72) Vilém Ján, Ing, CSc, Bratislava, SK; Sikhart 
Robert, Ing., Bernolákovo, SK; Bezák František, 
Ing., Nitra, SK; Varinský Tibor, Ing., Nitra, SK,

(54) Hydraulický trakt axiálnej turbíny
(22) 07.12.94
(57) Hydraulický trakt axiálnej turbíny je zložený zo 

vstupnej časti (9), komory obežného kolesa (10) 
a sacej rúry (11) Časťou sacej rúry (11) môže 
byť priamy diťúzor (20), ktorý má dĺžku rovnajú
ca sa veľkosti časti střednice, a má rovnakú veľ
kosť plochy výstupného prierezu (A5) sacej rúry 
(H)

6 (51) F03B 3/04, F 04D 3/02
(21) 1570-94
(71) Burian Eduard, Piešťany, SK,
(72) Burian Eduard, Piešťany, SK,
(54) Spôsob rekuperatívneho čerpania tekutých lá

tok a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 20 12 94
(57) Stredovo súmerné a v stredovej súmernosti rov

nako reverzibilne profilované lopatkové mreže 
axiálneho čerpadla (1) a axiálnej pretlakovej tur
bíny (2) čerpajú tekutú látku a zároveň bezo 
zvyšku spracovávajú absolútnu výstupnú rýchlosť 
čerpanej látky tým spôsobom, že sa pohybujú sú
bežne a v súbežnej integrácii tvoria nominálne 
rekuperatívne prúdové mreže rekuperatívnych 
pnamoprietokových prúdových pracovných stro
jov

1 2

6(51) F04C19/00
(21) 1305-96
(71) SIHI GmbH und Co KG, Itzehoe, DE,
(72) Domagalla Klaus, Nutteln, DE; Segebrecht Udo, 

Heiligenstedten, DE;
(54) Čerpadlo na skvapalnený plyn s vnútorným 

obehom
(22) 18.04.95
(32) 20.04.94
(31) G 94 06 597 7 U
(33) DE
(86) PCT/EP95/01433, 18 04.95
(57) Čerpadlo na skvapalnený plyn s vnútorným obe

hom obsahuje voľné obežné koleso (17) a prepo
jujúci blok (2), ktorý je od obežného kolesa (17) 
oddelený regulačnou doskou (13) Najednej stra
ne hrdlo vej komory (11), ktorá je výhodná na 
umiestnenie klzného prstencového tesnenia (12), 
má zmienený bok nasávaciu komoru a na druhé] 
strane tlakovú komoru Tlaková komora je prepo
jená s pracovnou komorou, aby sa cirkulujúca 
kvapalina mohla vracať. Prepojenie medzi tlako
vou a pracovnou komorou je vedené cez hrdlovú 
komoru. Vŕtanie (19) prepojujúce tlakovú komo
ru a hrdlovú komoru je výhodne umiestnené na 
zväčšení (18) tlakovej komory, ktoré je vedené 
k tej strane čerpadla, ktoré obsahuje nasávaciu 
komoru

17 16

10 12



6(51) F04F5/00
(21) 972-95
(71) Mrva Štefan, Ing., Šaľa, SK;
(72) Mrva Štefan, Ing., Šaľa, SK;
(54) Dávkovacie čerpadlo
(22) 02.08.95
(57) Dávkovacie čerpadlo je určené na pridávanie ži

vín pestovaným rastlinám so súčasným zavlažo
vaním. Podstata dávkovacieho čerpadla je v tom, 
že základná trubica (1) má najednom konci spoj
ku (2), ktorá je spojená s väčšou stranou kuželo
vého otvoru (5), ktorého vrchol (7) je spojený 
s otvorom (8), ktorý je spojený s prednou časťou 
zmiešavacej komory (9), ktorej predná stena (10) 
je kolmá na os (11) základnej trubice (1) a od 
prednej steny (10) zmiešavacej komory (9) vo 
vzdialenosti (12) je nasávací otvor (13), ktorý je 
spojený spojkou (4) s regulačnospätným ventilom 
(14), nasávacou hadicou (24) a filtrom (15) s ná
dobou (16) s primiešavanou kvapalinou a zadná 
časť zmiešavacej komory (9) je plynule napojená 
na užšiu stranu kuželového otvoru (6), ktorého 
rozšírená časť (18) je spojená spojkou (3), hadi
cou (19) so zavlažovacím zariadením s tým, že 
zdroj nosnej tekutiny je pripojený hadicou (20), 
spojkou (2) na začiatok trubice (1). Dávkovacie 
čerpadlo môže mať za otvorom (7) dva nasávacie 
otvory, prostredníctvom ktorých je možné primie- 
šavať dva rôzne roztoky. Dávkovacie čerpadlo 
ak má nasávacie otvory (13) spojené s vonkajším 
ovzduším, slúži na okysličovanie nosnej kvapali
ny.

10 1 g i\

6 (51) F 16B 35/04, E 04B 1/41
(21) 1442-96
(71) fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co. KG, 

Waldachtal, DE;
(72) Fischer Artur, prof., Dr.h.c. Dr.-Ing, Waldachtal, 

DE; Eiger Dirk, Dipl.-Ing., Alpirsbach, DE;
(54) Kovová rozpťnacia kotvová skrutka
(22) 07.11.96
(32) 08.11.95
(31) 195 41 564.7
(33) DE
(57) Rozpínacia ukotvovacia skrutka na zakotvenie vo 

vývrte betónového dielu má na svojom prednom 
konci redukovaný úsek (3) s naň nadväzujúcim 
rozpínacím kužeľom (4), ktorý možno na jeho ro- 
zopretie vťahovať do rozpínacieho puzdra (5) 
preloženého cez tento úsek (3). Jednak pre re
dukciu točivého momentu, a jednak pre vylepše
nie

správania sa rozpínacej ukotvovacej skrutky pri 
ďalšom rozopretí pri rozšírení vývrtu tvorením 
trhlín je na redukovaný úsek (3) drieku (1) upra
vené tenkostenné, priebežný pozdĺžny zárez (11) 
majúce klzné puzdro (9), ktoré má na rozpínacie 
puzdro (5) doliehajúcu dorazovú hranu (10), kto
rou je klzné puzdro (9) pri vťahovaní rozpínacie
ho kužeľa (4) do rozpínacieho puzdra (5) nasúva- 
né na rozpínací kužeľ (4).

6(51) F 16K 1/12, 31/12, 31/122
(21) 1443-96
(71) THE BOC GROUP plc., Windlesham, Surrey, 

GB;
(72) Birch David William, Bordon, Hampshire, GB;
(54) Tlakový redukčný ventil
(22) 07.11.96
(32) 16.11.95,23.07.96
(31) 9523385.4, 9615456.2
(33) GB, GB
(57) Tlakový redukčný ventil (2) tvorí pohyblivý me

chanizmus v tvare druhého piesta (12'), ktorý sa 
aktivuje plniacou dýzou, aby sa zamedzilo prú
deniu tekutiny medzi vstupom (8) a regulačnou 
podkomorou (50), čím sa umožní prúdenie teku
tiny ventilom medzi výstupom (10) a vstupom 
(8). Uvedeným postupom možno valec plniť, za
tiaľ čo tlakový ventil (2) má normálnu polohu.



6(51) F16L9/12
(21) 1400-96
(71) REHAU AG+CO, Rehau, DE,
(72) Heinrich Gerhard, Rehau, DE, Taupitz Andreas, 

Rehau, DE;
(54) Rúrka alebo kus rúrky z termoplastu
(22) 30 10.96
(32) 07.11.95
(31) 195 41 414.4-24
(33) DE
(57) Vytlačovaná, vstrekovaním formovaná alebo vy

fúknutá rúrka alebo tvarovka z polyolefinu alebo 
polyméru styrénu sa používa na dopravu kvapalín 
v systémoch rúrok na odpadovú vodu. Rúrka ale
bo tvarovka má v dôsledku vpracovama vhodnej 
prísady hustotu 1,4 až 2,7 g/cm3. Hrúbka steny 
rúrok alebo tvaroviek sa maximálne rovná jednej 
dvaatndsatine jej vonkajšieho priemeru a ich 
hmotnosť na meter neprestúpi 3 kg

6(51) F 16L 33/22, 19/06
(21) 1208-96
(71) TOUR & ANDERS SON HYDRONICS AB, 

Ljung, SE,
(72) Marco Linda, Alingsás, SE;
(54) Zariadenie na pripojenie rúrky
(22) 03 03 95
(32) 28 03 94
(31) 661/94
(33) AT
(86) PCT/SE95/00222, 03.03 95
(57) Na pripojenie rúrok (10) ku konštrukčným prv- 

kpm (1), napr. vsuvkám s použitím opornej ob
jímky, na ktorú je rúrka nasunutá, je na alterna
tívne použitie vytvorená skrutková objímka (7) 
a sťahovací krúžok (5), ktorý je usporiadaný ra
diálne na jednej strane skrutkovej objímky (7), 
a posuvné puzdro (3) spolu s prídržným krúžkom
(4) umiestneným na druhej strane Pri pripojovaní 
rúrky (10) k základnému telesu konštrukčného 
prvku (1), pomocou spojenia upínacím skrutko
vaním, sťahovací krúžok (5) sa zatlačí na rúrku 
(10) v časti (8) opornej objímky (2) a oporná ob
jímka sa naskrutkuje na závit (9) konštrukčného 
prvku (1) a utiahne, čím sa rúrka (10) upevní na 
opornej objímke (2). Tým sa materiál rúrky (10) 
natlačí čiastočne do drážok vytvorených na časti
(5) opornej objímky (2). Pn použití posuvného 
puzdra (3) a prídržného krúžku (4) na pripojenie 
rúrky (10) ku konštrukčnému prvku (1), napr. 
k vsuvke, sa rúrka (10) radiálne deformuje v časti 
(K) opornej objímky (2) prídržným krúžkom (4) 
pomocou posuvného puzdra (3) tak, aby sa mate
riál rúrky (10) zatlačil do drážok vytvorených 
v časti (K) opornej objímky (2)

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

(54)

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

F 24D 7/00 
549-96
BP Chemicals Limited, London, GB,
Ciardi Claude, Martigues, FR; Rousselon Valerie, 
St Mitre les Remparts, FR;
Nemrznúce kompozície a vodný roztok obsa
hujúci tieto kompozície
29.04.96
28.04.95
9505438
FR
Nemrznúce kompozície obsahujúce vo vode roz
pustný alkohol a systém inhibujúci koróziu obsa
hujúci zmes aspoň dvoch aromatických alebo 
alifatických dikarboxylových kyselín, alebo aspoň 
dvoch solí alkalických kovov, amoniaku alebo 
amónnych solí odvodených od uvedených kyse
lín, aspoň jeden 1,3-diazol zvolený zo skupiny 
zahŕňajúcej imidazol, benzimidazol, imidazolín 
a jeho uhľovodíkové deriváty, a aspoň jednu tria- 
zolovú kompozíciu. Vodné tekutiny obsahujúce 
uvedenú kompozíciu majú antikorózne vlastnosti 
a tepelnú stabilitu počas dlhej časovej periódy, 
najmä pokiaľ sa uvedené tekutiny použijú ako 
teplo prenášajúce tekutiny

6(51) F 25D 17/04
(21) 722-95
(71) Applied Precision, spol. s r o , Bratislava, SK,
(72) Gmo Ladislav, Ing , Bratislava, SK; Bobik Miku

láš, Ing, Bratislava, SK,
(54) Tepelnoizolačný box
(22) 30.05.95
(57) Tepelnoizolačný box pozostávajúci z dutého tele

sa (1) zhotoveného z tepelnoizolačného materiálu 
pripevneného k vonkajšiemu plášťu budovy (2) 
tak, že duté teleso (1) aspoň jednou stenou plošne 
pokrýva časť budovy (2). Duté teleso (1) je vyba
vené aspoň jedným tepelným mostom (3), ktorý 
tepelne spája konštrukčnú časť budovy s dutinou 
dutého telesa (1).



6 (51) F 41C 3/00, F 41A 19/06, 19/33
(21) 676-95
(71) Kuracina Jaroslav, Banská Bystrica, SK;
(72) Kuracina Jaroslav, Banská Bystrica, SK;
(54) Zbraň, najmä pištoľ s možnosťou voľby viace

rých režimov streľby
(22) 19.05.95
(57) Zbraň, najmä pištoľ obzvlášť jednoduchej kon

štrukcie, s pažbou (1) najmä z plastu, do ktorej je 
osadený oceľový blok (7) obsahujúci spúšťovo - 
- bicí mechanizmus, umožňujúci činnosť vo 
funkciách: zaistené; spúšťové kohútové napínanie 
(Double action/Single action - D A/S A); len spúš
ťové napínanie (Double action only - DAO); 
streľba obmedzenou dvojranovou dávkou (Limi
ted doubleshot rate - LDR); streľba plnou dávkou 
(Full automatic fire - FAF). Nastavenie požado
vaného režimu sa uskutočňuje prostredníctvom 
jediného ovládacieho prvku - oskou poistky (54). 
Okrem tejto manuálnej poistky obsahuje zbraň 
vnútornú poistku (5), ktorá je ovládaná spúšťou 
(29). Táto vnútorná poistka (5) bezprostredne 
blokuje zápalník (4). Do oceľového bloku (7) je 
ďalej vsadený palec (8), ovládajúci pootočenie 
hlavne (19), prostredníctvom ktorého je táto pev
ne uzamknutá so záverom (2), ktorý je klzné ulo
žený vo vedení vytvorenom na oceľovom bloku 
(7). Rozoberanie pištole je jednoduché a dosiahne 
sa prostým stiahnutím lučíka (10) smerom dole. 
Po jeho stiahnutí sa záver (2) spolu s hlavňou 
(19) a vratnou pružinou (13) stiahne smerom do
predu asi o 2 mm, po následnom stlačení spúšte 
(29) sa uvedený komplex uvoľní úplne a je ho 
možné voľne stiahnuť smerom dopredu.

Trieda G

6(51) G OlN 27/30
(21) 715-96
(71) UNILEVER N.V., AL Rotterdam, NL;
(72) Birch Brian Jeffrey, Chelveston, Northampton, 

GB; Bonnafoux Vincent, Meyreuil, FR; Morris 
Nicholas Andrew, Kempston, Bedford, GB;

(54) Neenzymatický spôsob stanovenia obsahu re
dukujúcich cukrov vo vodnom roztoku

(22) 05.12.94
(32) 08.12.93
(31) 9325189.0
(33) GB
(86) PCT/GB94/02656, 05.12.94
(57) Tento spôsob zahŕňa tvorbu tenkej vrstvy testo

vaného roztoku v alkalickom prostredí v prítom

nosti rozpustného redoxného mediátora a v neprí
tomnosti enzýmov katalyzujúcich reakcie reduku
júcich cukrov, elektrochemické stanovenie 
množstva reakčného produktu redoxného mediá
tora a z množstva produktu redukcie stanovenie 
obsahu redukujúcich cukrov vo vodnom roztoku. 
Spôsob poskytuje zvlášť vhodnú, ale nie výlučnú 
aplikáciu na stanovenie obsahu redukujúcich cuk
rov v tekutinách poľnohospodárskej siláže.

n 10

6(51) G OlN 31/22, C 08F 220/54,
220/58, C 07D 311/80

(21) 1416-96
(71) CIBA-GEIGY AG, Basle, CH;
(72) Aider Alex, Arisdorf, CH; Barnard Steven, Wel

lesley Hills, MA, US; Berger Joseph, Basle, CH; 
Blom Nils, Riehen, CH; Rouilly Marizel, Gipf- 
-Oberfrick, CH;

(54) Spôsob optického stanovenia hodnoty pH 
a iónovej sily, optické senzory a polymerizova- 
teľná kompozícia

(22) 27.04.95
(32) 02.05.94
(31) 1360/94-4
(33) CH
(86) PCT/IB95/00302, 27.04.95
(57) Spôsob nezávislého reverzibilného optického sta

novenia hodnoty pH a iónovej sily vodnej vzorky 
pomocou dvoch senzorov fluorescenčnou metó
dou, pri ktorom sa dva optické senzory, ktoré sú 
tvorené polymérmi s odlišnou štruktúrou a obsa
hujú rovnaké fluorescenčné farbivo, a ktoré po
zostávajú z vrstveného materiálu, tvoreného ma
teriálom nosiča, na ktorý je nanesená aspoň jedna 
vo vode nerozpustná vrstva polyméru, ktorý ob
sahuje aspoň jeden hydrofilný monomér (A) zo 
skupiny substituovaných olefínov a protónovo 
senzitívne fluorescenčné farbivo, ktoré je viazané 
priamo alebo cez mostíkovú skupinu k základné
mu reťazcu polyméru, alebo ktoré je zabudované 
do polyméru, uvedú do styku s vodnou testova
nou vzorkou a ožiaria sa budiacim svetlom, pri
čom sa zmeria fluorescencia a hodnota pH a ió
nová sila sa vypočítajú z nameraných intenzít flu
orescencie vo vzťahu ku kalibračným krivkám.



6 (51) G OlN 33/543, C 12N 5/00
(21) 1151-96
(71) Fodstad Oystein, Oslo, NO;
(72) Heifedt Hanne Kleppe, Hvalstad, NO; Rye Philip 

D., Oslo, NO;
(54) Spôsob detekcie špecifických cieľových buniek, 

zariadenie a súprava na uskutočňovanie tohto 
spôsobu a ich použitie

(22) 10.03.95
(32) 10.03.94
(31) 940866
(33) NO
(86) PCT/N095/00052, 10.03.95
(57) Spôsob detekcie špecifických cieľových buniek 

v bunkových suspenziách zmiešaných bunkových 
populácií a v tekutých sústavách obsahujúcich 
zmiešané bunkové populácie, a v jednotlivých 
bunkových suspenziách pripravených z tuhých 
tkanív, s výnimkou normálnych a zhubných he- 
matopoetických buniek v krvi a v kostnej dreni, 
pozostáva z nasledujúcich krokov: obalenie para- 
magnetických častíc alebo guľôčok známym spô
sobom buď a) protilátkami alebo fragmentmi 
protilátok zameraných proti membránovým štruk
túram špecificky vyjadreným na cieľových bun
kách a nie na necieľových bunkách v zmesi bu
niek; alebo b) protilátkami, výhodne polyklonál- 
nymi protimyšacími alebo monoklonálnymi pot
kaními protimyšacími protilátkami, alebo ľud
skými protilátkami schopnými väzby na Fc časti 
uvedených protilátok, zameraných proti membrá
novým štruktúram; zariadenie na bunkovú filtrá
ciu alebo bunkový separator na odstraňovanie 
komplexov častíc cieľových buniek z neviaza
ných guľôčok a neviazaných necieľových buniek 
v bunkovej suspenzii zmesových bunkových po
pulácií.

155mm

6(51) GOlV 1/00,11/00
(21) 1105-96
(71) INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE, Rueil- 

-Malmaison, FR, GAZ DE FRANCE, Pans, FR;
(72) Laurent Jean, Orgeval, FR; Huguet Frédéric, Epi- 

nay-sur-Seine, DE,
(54) Spôsob dlhodobého seizmického sledovania 

podzemnej oblasti obsahujúcej tekutiny a za
riadenie na jeho vykonávanie

(22) 22.12.95
(32) 29 12.94
(31) 94/15835

(33) FR
(86) PCT/FR95/01722, 22.12.95
(57) Na pravidelné sledovanie podzemnej oblasti sa 

v pracovných miestach uloží sústava vysielačov 
a prijímačov v pevných polohách tak, aby zabez
pečovali stabilné pracovné podmienky: rovnaká 
poloha vysielačov-prijímačov, stála väzba so ze
mou a pod. Zariadenie obsahuje množstvo seiz
mických zdrojov (SI . Sn) v stálych polohách na 
povrchu alebo v neveľkej hĺbke v zemi na jednej 
strane zdrojového vrtu (1) alebo sondy a jednu 
alebo viac sústav prijímačov uložených nastálo na 
povrchu alebo aspoň v jednom vrte. Zariadenie 
obsahuje zdroje, ako sú výbušné zdroje, hydrau
lické pretlakové zdroje, elektromechanické zdroje 
a pod., ktoré môžu byť spojené s jednotkou (3) na 
zásobovanie energiou prívodnými rúrkami (2) 
alebo káblami, výhodne uloženými v zemi. Môže 
sa použiť výbušná zmes plynov pripravená 
z komponentov sledovanej oblasti, stlačená kva
palina prenášajúca rázy a vibrácie, a pod. Dodá
vanie energie na činnosť zdrojov je riadené cen
trálnou riadiacou a záznamovou jednotkou (4) 
Zariadenie je vhodné na sledovanie napĺňania 
podzemných oblastí, napríklad plynových zá
sobníkov.

6 (51) G IlB 7/00, 7/013 //GllB 20/14
(21) 377-89
(71) PHILIPS ELECTRONICS N.V., Eindhoven, NL;
(72) Van Der Zande Paulus Christianas Maria, Eind

hoven, NL; Hoeven Petrus Christianus Johannus. 
Eindhoven, NL;

(54) Zariadenie na riadenie záznamu informácie do 
stopy opticky snímateľného nosiča záznamu

(22) 1901.89
(32) 22.01.88
(31) 8800151
(33) NL
(57) Zariadenie je určené pre nosiče záznamu obsahu

júce záznamovú vrstvu citlivú na žiarenie, 
umiestnenú na kotúčovitom podklade, a ktorých 
stopa má tvar vopred vytvarovanej periodicky 
zvlnenej čiary, ktorá obsahuje prvé časti, v kto
rých zvlnenie vykazuje prvú vopred určenú pe
riódu, povymieňané s druhými časťami, v ktorých 
zvlnenie vykazuje vopred určenú druhú periódu 
Zvlnenia s prvou a druhou periódou sú zostavené 
po dĺžke stopy do navzájom sa striedajúcich



kombinácií zodpovedajúcich informačnému sig
nálu polohy a synchronizačnému signálu. Zaria
denie obsahuje obvod (63) na generovanie hodi
nového signálu, ktorého výstup je pripojený na 
hodinový vstup modulačného obvodu (64) za
znamenávanej informácie, a ďalej obsahuje fázo
vý detektor (60), ktorého prvý vstup je spojený 
s druhým výstupom obvodu (63) na generovanie 
hodinového signálu a druhý vstup fázového de
tektora (60) je spojený s výstupom optického de
tektora optickej záznamovej hlavy (53), umiest
neného na dráhe odrazenej časti záznamového 
žiarivého zväzku (55), pričom výstup fázového 
detektora (60) je spojený s budivým obvodom 
(99) hnacieho motora (51) nosiča (1) záznamu.

2205 KHz

7lo

6 (51) G IlB 7/00, 7/007, 7/26
(21) 2042-90
(71) PHILIPS ELECTRONICS N.V., Eindhoven, NL;
(72) Raaymakers Wilhelmus Petrus Maria, Eindhoven, 

NL; Kuijpers Franciscus Lambertus Johannes 
Maria, Eindhoven, NL; Veenis Aartje Willemina, 
Eindhoven, NL; Pasman Johannes Hermanus 
Theodorus, Eindhoven, NL; Muldre Hendricus 
Antonius Maria, Eindhoven, NL;

(54) Zariadenie na záznam informačného signálu
(22) 24.04.90
(32) 06.10.86, 20.03.87
(31) 8602504, 8700655
(33) NL, NL
(57) Zariadenie obsahuje optickú ožarovaciu hlavu 

vybavenú zdrojom (53) zaznamenávacieho žiari
vého zväzku, modulátor (55) intenzity žiarivého 
zväzku riadený informačným signálom (Vi), sní
mač detekčného obvodu (57) na zisťovanie zlož
ky žiarivého zväzku odrážaného od nosiča (40) 
záznamu a otáčavý stôl (51) na uloženie nosiča 
záznamu, a ďalej poháňacie ústrojenstvo na po
hyb ožarovacej hlavy radiálne voči nosiču zá
znamu. Riešenie spočíva najmä v tom, že výstup 
(57a) detekčného obvodu (57) je cez pásmový 
priepust (58) spojený so vstupom (60a) demodu- 
látora (60) frekvenčnej modulácie, majúceho vý
stup (60b) informačného signálu polohy (Ip).

Zariadenie určené na záznam nosiča informácie je 
vybavené predtvarovanou stopou usporiadanou 
do tvaru špirál alebo sústredených obrazcov 
a tvarovanou periodickým zvlnením aspoň jedné
ho okraja v radiálnom smere alebo zvlnením jej 
povrchu. Zvlnenie stopy má tvar zodpovedajúci 
priebehu amplitúdy periodického signálu, modu
lovaného číslicovým informačným signálom po
lohy zodpovedajúcej časti zaznamenávanej infor
mácie po dĺžke stopy.

ÁOt.

6(51) G 21C 3/348
(21) 1216-96
(71) Siemens Aktiengesellschaft, Munchen, DE;
(72) Steinke Alexander, Ebermannstadt, DE;
(54) Rozpěrka so šesťhrannými okami
(22) 22.03.95
(32) 25.03.94
(31) P 44 10 396.4
(33) DE
(86) PCT/DE95/00388, 22.03.95
(57) Šesťhranné oká (1) rozpěrky sú vytvorené z ple

chových pások (3), ktoré majú vždy dva voľné 
konce (4, 5), pričom tvoria strany (2a, 2b, 2c) ôk 
tak, že sú svojimi voľnými koncami (4, 5) priva
rené na zodpovedajúce ohnuté hrany (6, 7) iných 
takýchto plechových dielov (8, 9). Ohnuté hrany 
plechových pások tvoria pritom rohy rozpěrky.

13



Trieda H

6(51) H OlF 27/28
(21) 1113-95
(71) Hruškovič Ladislav, prof., Ing., DrSc., Bratislava, 

SK;
(72) Hruškovič Ladislav, prof., Ing., DrSc., Bratislava, 

SK;
(54) Vinutie lineárneho transformátora
(22) 07.09.95
(57) Vinutie lineárneho transformátora pozostáva 

z dvoch cievok s plným krokom, ktorých osi sú 
natočené o 90° el., zapojených v sérii.

6(51) H OlH 3/30
(21) 1228-96
(71) HOLEC HOLLAND N.V., Hengelo, NL;
(72) Múcksch Dietmar, Bad Muskau, DE;
(54) Zariadenie na napínanie zapínacej pružiny 

ovládacích zariadení elektrických výkonových 
spínačov

(22) 04.04.95
(32) 12.04.94, 30.01.95
(31) P 44 13 191.7, 195 03 679.4
(33) DE, DE
(86) PCT/EP95/01232, 04.04.95
(57) Zariadenie na napínanie zapínacej pružiny ovlá

dacích zariadení elektrických výkonových spína
čov, najmä vákuových spínačov, v ktorých zapí
nacia pružina (7), vyhotovená ako ťažná pružina, 
je spojená s výstredníkom (2), usporiadaným na 
zapínacom hriadeli (5) a je napínaná tak pomocou 
elektromotora (20), ako aj pomocou ručného na
ťahovacieho hriadeľa (21), prostredníctvom čel
ného súkolesia, ktorého posledné čelné koleso (1) 
je taktiež usporiadané na zapínacom hriadeli (5). 
Riešením je vytvorené zariadenie, v ktorom čelné 
súkolesie pracuje bez voľnobehu a spätné otoče
nie výstredníka (2) je znemožnené, prípadne ob
medzené. Toto sa dosahuje tým, že posledné čel
né koleso (1) čelného súkolesia je na zapínacom 
hriadeli (5) usporiadané prostredníctvom voľno- 
bežného ložiska (6) tak, že na začiatku napínania 
zapínacej pružiny (7) je výstredník (2), a tým aj 
zapínací hriadeľ (5), posledným čelným kolesom
(1) bezprostredne unášaný z polohy, ležiacej za 
dolnou úvraťou (9) v smere otáčania výstredníka
(2) , zatiaľ čo vo fáze zapínacieho úkonu pri oto
čení zapínacieho hriadeľa (5) cez jeho dolnú úv- 
rať (9) je posledné čelné koleso (!) tak pôsobe
ním voľnobežného ložiska (6), ako aj v dôsledku 
funkčného spojenia s ostatnými kolesami čelného 
súkolesia, vo svojej polohe aretované.

6(51) H OlM 2/16,10/36, C 25B 13/08
(21) 1318-96
(71) NATIONAL POWER PLC, Swindon, Wiltshire, 

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

GB; D'Agostino Vincent F., Dix Hills, NY, US;
(54) Modifikovaná polymérna katexová membrána 

elektrochemického článku a spôsob jej výroby
(22) 24.03.95
(32) 13.04.94
(31) 08/226 825
(33) US
(86) PCT/GB95/00668, 24.03.95
(57) Modifikovaná polymérna katexová membrána 

elektrochemického článku s obsahom soli zvole
nej zo skupiny zahŕňajúcej soli striebra, volfrámu, 
molybdénu a ich zmesi, deponovanej vo vnútri 
polymémej štruktúry, pričom táto soľ je neroz
pustná v elektrolytech, ktoré sú pri použití mem
brány v kontakte s oboma stranami membrány. 
Táto membrána je najmä použitá v elektroche
mickom článku a je charakteristická nízkym 
elektrolytickým merným odporom a vysokou se
lektivitou permeability.
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6(51) HOlR 13/33,13/14,13/115
(21) 1677-96
(71) VORWERK and Co. Interholding GmbH, Wup

pertal, DE;
(72) Frinker Uwe, Wuppertal, DE; Pszola Peter, Bonn, 

DE; Dieudonne Stephan Peter, Herne, DE;
(54) Elektrický zástrčkový spoj
(22) 19.06.95
(32) 29.06.94,21.09.94,21.11.94
(31) P 44 22 437.0, P 44 33 657.8, P 44 41 303.3
(33) DE, DE1DE
(86) PCT/EP95/02364, 19.06.95
(57) Elektrický zástrčkový spoj (1) s úložným telesom 

a zástrčkovým kolíkom (3), hlavne kruhového 
prierezu, má v úložnom telese vytvorenú úložnú 
komoru (7), v ktorej je umiestnená v axiálnom 
smere stlačiteľná skrutková pružina (2) s jednot
livými závitmi (5, 6), kde závity (5) majú prevaž
ne zhodný hlavný vnútorný priemer (dh). Aby sa 
dosiahlo malé opotrebovanie aj pri vysokom 
počte cyklov zasúvania, a aby príliš nenarastala 
sila potrebná na zasunutie zástrčkového kolíka
(3), hlavný vnútorný priemer (dh) skrutkovej 
pružiny (2) je väčší ako vonkajší priemer (d) zá
strčkového kolíka (3) a jeden a/alebo niekoľko 
kontaktných menších závitov (6) má v porovnaní 
s hlavným vnútorným priemerom (dh) menší



vnútorný kontaktný priemer (d*), ktorý je súčasne 
menší ako vonkajší priemer (d) zástrčkového ko
líka (3).

i

6(51) H05K7/20
(21) 816-96
(71) Compton Peter M., Beaverton, OR, US;
(72) Compton Peter M., Beaverton, OR, US;
(54) Zariadenie na spracovanie dát
(22) 20.09.94
(86) PCT/US94/10593, 20.09.94
(57) Zariadenie na spojovanie obvodov a obvodových 

prvkov, spracovávajúcich elektrické signály, kto
ré majú veľmi rýchle prechodné doby, vrátane 
prechodných časov na úrovni nanosekúnd, obsa
huje spojovaciu štruktúru (10) na spojovanie li
niek signálov (14A až 14N) v spoločnom bode 
(12) na redukciu nežiaducich odrazov v ňom, 
jedno- alebo viacvodičový zásuvkový konektor 
(30) na prijímanie tenkých prvkov, ako sú zakon
čenie páskového kábla, okraje dosky (PC) ploš
ných spojov (32) a podobne, štruktúru na spojo
vanie páskových káblov, zakončených v týchto 
multivodičových zásuvkových konektoroch 
a ďalšiu štruktúru (68, 70) na spojovanie takýchto 
multikáblových konektorov na dosiahnutie ich 
maximálneho nahromadenia a minimálnych dĺžok 
vodičov k nim, na dosiahnutie až dvadsaťnásob- 
ného zvýšenia rýchlosti spracovania v porovnaní 
so súčasne používanými spojovacími spôsobmi 
a štruktúrami.
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FD9A Zastavené prihlášky vynálezov

6993-87 2771-92 659-93 799-94
7242-87 2772-92 766-93 903-94
3665-90 33-93 963-93 932-94
5482-90 195-93 1189-93 974-94
5514-90 201-93 1317-93 1146-94
5915-90 304-93 1373-93 1365-94
6650-90 350-93 1420-93 168-95
1365-91 560-93 1486-93 169-95
1783-91 566-93 71-94 493-95
2983-91 567-93 295-94 1396-96
1471-92 613-93 304-94

FC9A Zamietnuté prihlášky vynálezov

6928-89
6429-90

949-91
1119-92

PD9A Prevody patentov / autorských osvedčení

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

P/AO PV Pôvodný majiteľ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

234 900 1564-84 Slovenské uhoľné bane, š p. Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza, SK,

Homonittrianske bane, š. p , Matice slo
venskej 10, Prievidza, SK;

20.03 97

238 448 2233-84 Chemko, š p., 072 22 Strážske, SK, Chemko. a s., Pnemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK,

15.04 97

239 197 1438-84 Slovenské uhoľné bane, š. p Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza, SK,

Homomttrianske bane, š p., Matice slo
venskej 10, Prievidza, SK;

20 03 97

239 802 1695-84 Slovenské uhoľné bane, š p. Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza, SK;

Homonittrianske bane, š. p., Matice slo
venskej 10, Prievidza, SK;

20.03 97

240 541 1439-84 Slovenské uhoľné bane, š. p Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza, SK;

Homonittrianske bane. š. p , Matice slo
venskej 10. Prievidza, SK,

20 03 97

242 270 5094-84 Chemko, š. p., 072 22 Strážske, SK. Chemko, a. s, Priemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK;

15 04 97

245 348 2740-85 Slovenské uhoľné bane, š. p Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza, SK,

Homonittnanske bane, š. p , Matice slo
venskej 10, Prievidza, SK,

20.03 97



246 023 2852-84 Slovenské uhoľné bane, š. p. Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza, SK;

Homonittrianske bane, š. p , Matice slo
venskej 10, Prievidza SK;

13 03.97

248 564 1080-85 Slovenské uhoľné bane, š. p. Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza, SK;

Homonittrianske bane, š. p., Matice slo
venskej 10, Prievidza SK;

20.03 97

252 958 8063-85 Chemko, š. p., 072 22 Strážske, SK; Chemko, a s., Priemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK;

15.04.97

253 409 1143-85 Slovenské uhoľné bane, š. p. Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza, SK;

Homonittrianske bane, š. p., Matice slo
venskej 10, Prievidza SK;

20.03.97

256 058 362-85 Slovenské uhoľné bane, š. p. Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza, SK;

Homonittrianske bane, š. p., Matice slo
venskej 10, Prievidza SK;

13.03.97

256 062 1486-85 Slovenské uhoľné bane, š. p, Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza, SK;

Homonittrianske bane, š. p., Matice slo
venskej 10, Prievidza SK;

20.03.97

256 584 7206-86 Chemko, š. p., 072 22 Strážske, SK; Chemko, a s., Pnemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK;

15 04.97

257 367 7207-86 Chemko, š. p., 072 22 Strážske, SK; Chemko, a. s., Priemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK;

15.04.97

259 252 2044-84 Slovenské uhoľné bane, š. p. Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza, SK;

Homonittrianske bane, š. p., Matice slo
venskej 10, Prievidza SK;

20.03.97

260 255 28-86 Chemko, š. p., 072 22 Strážske, SK; Chemko, a s., Priemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK;

15.04.97

260 256 29-86 Chemko, š p., 072 22 Strážske, SK; Chemko, a s., Priemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK;

15.04 97

260 369 3425-87 Chemko, š. p., 072 22 Strážske, SK; Chemko, a s., Priemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK;

15.04 97

261 440 5461-87 Slovenské uhoľné bane, š. p. Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza SK;

Homonittrianske bane, š. p., Matice slo
venskej 10, Prievidza SK;

13 03 97

263357 832-87 Slovenské uhoľné bane, š. p. Prievidza 
Matice slovenskej 10, Prievidza SK;

Homonittrianske bane, š. p., Matice slo
venskej 10, Prievidza SK;

20.03.97

263 571 7648-87 Chemko, š. p., 072 22 Strážske, SK; Chemko, a. s., Priemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK;

15.04.97

263 577 7660-87 Chemko, š. p., 072 22 Strážske, SK; Chemko, a s,, Priemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK;

15.04 97



264 338 5530-86 MAY & BAKER LIMITED, London, 
GB,

RHONE - POULENC AGRICULTURE 
LIMITED, Fyfield Road, Ongar, Essex 
CM5 OHW, GB,

22 04 97

267 171 2434-87 Slovenské uhoľné bane, š p Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza, SK,

Homonittrianske bane, š. p , Matice slo
venskej 10, Prievidza, SK,

20 03 97

267 310 1813-88 Istrochem, š p , Bratislava, SK, Istrochem, a s, Nobelova 34, Bratislava, 
SK,

15 01 97

268 561 1281-87 Slovenské uhoľné bane, š p Prievidza, 
Matice slovenskej 10, Prievidza, SK,

Homomttnanske bane, š p, Matice slo
venskej 10, Prievidza, SK,

20 03 97

268 695 9559-87 MAY & BAKER LIMITED, London, 
GB,

RHONE - POULENC AGRICULTURE 
LIMITED, Fyfield Road, Ongar, Essex 
CM5 OHW, GB,

22 04 97

271 501 1021-86 Chemko, š p , 072 22 Strážske, SK, Chemko. a s, Pnemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK;

15 04 97

272 466 9099-87 Chemko, š p. 072 22 Strážske, SK, Chemko, a s, Priemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK,

15 04 97

272 982 728-88 Chemko, š p, 072 22 Strážske, SK, Chemko, a. s, Pnemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK,

15 04 97

274 734 7057-87 ZAKLADY AZOTOWE W tarnowe, 
Tamów, PL,

ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWE, 
spolka akcijna, Tamów, PL,

02 04 97

275 042 6540-89 Chemko, š p, 072 22 Strážske, SK, Chemko, a. s, Priemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK,

15 04 97

276 797 1888-90 Chemko, š p , 072 22 Strážske, SK, Chemko, a s, Priemyselná 720, 072 22 
Strážske, SK,

15 04 97

277 001 674-88 REANAL FINOMVEGYSZERGYAR, 
Budapest, HU,

CHINOIN, Pharmaceutical and Chemi
cal Works Co Ltd , Tó u 1-5, Budapest
H 1045, HU,

14 03 97

277 869 2610-91 Chemopetrol, s p, Litvínov, CZ, CHEMOPETROL GROUP, a s , 436 70 
Litvínov, CZ,

02 04 97

278 312 103-94 TANO CONTO, s r o, Partizánska 3, 
Banská Bystrica, SK,

TALCO SLOVAKIA, Kysucké Nové 
Mesto, SK,

11 03 97

926-94 ALVERN Stein. Kruses gate 11, Oslo, 
NO,

ALVERN NORWAY A/S, Drammen- 
sveien 40, 0243 Oslo, NO,

21 03 97



QA9A Ponuka licencie

Podľa § 19 zák. č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do patentového registra zapísané tieto ponuky licencií:

P PV Názov Poskytovatel’ Dátum
účinnosti:

278 439 766-94 Autogyroskop Robert Ungero, Prachatická 2235, 
960 01 Zvolen, SK;

24 03.97

QB9A Licenčné zmluvy

Podľa § 14 zákona č. 527/1990 Zb. v znení zákona NR SR č. 90/1993 Z. z. boli do patentového registra zapísané tieto li
cenčné zmluvy:

P/AO PV Názov Poskytovatel’ Nadobúdateľ Dátum ú- 
činnosti:

258 659 4345-86 Mechanizmus regulácií 
vôle lamelovej brzdy

Ing. Henrich Urbánek, Š. 
Kunu 7, 036 01 Martin, 
SK;

ZTS TEES, a s., ČSA 
3/1697, 036 57 Martin, 
SK;

15 04.97

Ing. Ján Katana, Alexyho 
č. 1/2, 036 01 Martin, 
SK;

277 772 191-91 Spôsob výroby ľahčenej 
polystyrénovej zmesi

Vincent Solčiansky, 
Moskovská 21, 949 01 

Nitra, SK;

STYRCON, s. r. o., 
Štúrova 140, 949 01 
Nitra, SK;

08.04.97

277 869 2610-91 Spôsob demineralizácie a 
úpravy fyzikálno-chemic- 
kých vlastností sadzí

CHEMOPETROL GROUP, 
a. s., 436 70 Litvínov, CZ;

Chemoprojekt, a. s, 
Štěpánská 15, 111 85 
Praha 2, CZ;

02.04.97

HH9A Oprava

Vo Vestníku 3/97 boli v zozname zverejnených pri
hlášok vynálezov omylom uvedené tieto prihlášky:

2355-91
2885-92
3318-92

519-94
718-94

1240-94
611-96

Tieto prihlášky vynálezov už boli zverejnené.



FG4A Udelené patenty

278445 C 09D 278452 A23K 278459 BOlD 278466 A61L
278446 B 28C 278453 G IlB 278460 HOlT 278467 BOID
278447 C 07D 278454 G IlB 278461 B 43L 278468 C 12N
278448 A 61K 278455 A01N 278462 A23D 278469 C 02 F
278449 F 16L 278456 A 61M 278463 B66F 278470 C 07D
278450 C 07D 278457 C 04B 278464 B66F
278451 C02F 278458 C 07C 278465 B 65G

6 (51) A OlN 57/24, 57/22, 57/20, 57/08, 57/06, 57/04, 
53/00, 41/04, 37/30

(11) 278455
(40) 04 06.97
(21) 2195-87
(73) Rhone Poulenc Inc. Monmouth Junction, NJ, 

US;
(72) See Raymond Michael, Franklinton, NC1 US; 

Fritz Charles David, Raleigh, NC, US; Manning 
David Treadway, Cary, NC, US; Wheeler Tho
mas Neil, Raleigh, NC, US; Cooke Anson Ri
chard, Durham. NC, US;

(54) Prostriedok na reguláciu rastu rastlín
(22) 30 03.87
(31) 846 392,017 150
(32) 31 03 86, 04.03.87
(33) US, US

6(51) A23D7/02 
(11) 278462
(40) 15 07 92
(21) 2258-91
(73) COOPERATIVE AGRICOLE LA NOELLE 

ANCENIS (CANA), Ancenis Cedex, FR;
(72) Ternen Claude, St Gereon. FR, Lemay Bernard, 

Ancenis, FR;
(54) Tukový výrobok porovnateľný s maslom a 

medziprodukt na jeho výrobu
(22) 19 07 91
(31) 82 09686
(32) 03 06 82
(33) FR

6(51) A23K1/18 
(11) 278452
(40) 12 10 94
(21) 532-92
(73) Tauš Miloš, Brno, CZ, Reitknecht Jiří, Brno, CZ; 
(72) Ondráček Ivo, Pozonce, CZ, Laus Ivan, Ing., Br

no, CZ.
(54) Kŕmna zmes pre činčily
(22) 24 02 92

6(51) A61K9/20, 9/44 
(11) 278448
(40) 04 06.97 
(21) 4133-81
(73) SMITH KLINE AND FRENCH LABORATO

RIES LIMITED, Welwyn Garden City, Hertford
shire, GB:

(72) Tovey Geoffrey David, Harpenden, Hertfordshire, 
GB;
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(21) 43-93
(22) 09.04.1993 
(47) 29.09.1993 
(43) 10.11.1993
(71) BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Brad

lom, SK;
(54) Plotový stĺpik

(51) G OlF 1/06,15/14 
(11) 580
(21) 84-94
(22) 07.03.1994 
(47) 29.06.1994 
(43) 07.09.1994
(71) PREMEX, s. r. o., Stará Turá, SK;
(54) Zariadenie na blokovanie vodomeru



(51) GOlF 1/075, G OlR 1/18 
(11) 687
(21) 85-94
(22) 07.03.1994 
(47) 05.10.1994 
(43) 07.12.1994
(71) PREMEX, s. r. o., Stará Turá, SK;
(54) Prístroj s magnetickou spojkou

(51) G OlF 23/14, G OlL 13/00 
(11) 1450
(21) 279-95
(22) 18.07.1990 
(47) 06.02.1997 
(43) 07.05.1997
(71) Chloupek Milan, Ing., Třebíč, CZ;
(54) Tlakový merač parného výkonu parogeneráto- 

ra

(51) G OlR 19/15,31/08 
(11) 1368
(21) 253-95
(22) 09.09.1992 
(47) 14.11.1996 
(43) 05.02.1997

(71) Východoslovenské energetické závody, š. p., 
Košice, SK;

(54) Indikátor priechodu poruchového prúdu

(51) G21F5/08 
(11) 814
(21) 286-94
(22) 15.07.1992 
(47) 01.03.1995 
(43) 10.05.1995
(71) INPROG POPRAD, a. s., Poprad, SK;
(54) Zariadenie na ochranu prepravného pros

triedku na vyhorené palivo atómových reakto
rov

(51) H 04B 13/00, 3/54 
(11) 1134
(21) 254-95
(22) 15.09.1992 
(47) 28.02.1996 
(43) 08.05.1996
(71) Východoslovenské energetické závody, š. p., 

Košice, SK;
(54) Zariadenie na prenos údajov vo vedení vyso

kého napätia

PDlK Prevody úžitkových vzorov

Podľa § 15 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do registra úžitkových vzorov zapísané tieto prevo
dy:

ÚV PÚV Pôvodný majiteľ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

205 31-93 Smolka Ján, Ing., Dolný Kubín, SK; SEZ, a. s., M. R. Štefánika 1831/46, 
Dolný Kubín, SK;

12.03.97

264 192-92 Slovenské magnezitové závody, š. p., 
Lubeník, SK;

SLOVMAG, a. s. Lubeník, 049 18 Lu
beník, SK;

14.04.97

435 227-93 Smolka Ján, Ing., Dolný Kubín, SK; SEZ, a. s., M. R. Štefánika 1831/46, 
Dolný Kubín, SK;

12.03 97



PDlK Licenčné zmluvy

Podľa § 14 zákona č. 527/1990 Zb. v znení zákona NR SR č. 90/1993 Z. z. boli do registra úžitkových vzorov zapísané 
tieto licenčné zmluvy:

ÚV PÚV Názov Poskytovatel’ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

778 398-94 Zariadenie na dohusťo- 
vanie pneumatík motoro
vého vozidla počas jazdy

TATRA, a. s., Kopřivni
ce, CZ;

VAB SIPOX, a. s., 
Partizánska 73, Bá
novce nad Bebravou, 
SK;

08.04.97

971 170-95 Podvozok motorového vo
zidla

TATRA, a. s., Kopřivni
ce, CZ;

VAB SIPOX, a. s., 
Partizánska 73, Bá
novce nad Bebravou, 
SK;

08.04.97

1143 171-95 Zariadenie na chladenie 
hnacieho ústrojenstva
vozidla

TATRA, a. s., Kopřivni
ce, CZ;

VAB SIPOX, a. s., 
Partizánska 73, Bá
novce nad Bebravou, 
SK;

08.04.97
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov

(11) Číslo zápisu (33) Krajina priority
(21) Číslo prihlááky (47) Dátum zápisu priemyselného vzoru
(22) Dátum podania prihlášky (51) Triedenie priemyselných vzorov
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LD4Q čiastočný výmaz priemyselného vzoru
MC4Q výmaz priemyselného vzoru
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počet vonkajších úprav: 19
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počet vonkajších úprav: 9

(73) Turčan Delta, s. r. o., Kollárova ul. 
Martin, SK;
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25075 variant 8

25075 variant 9

(II) 25076
(21) 136-95
(22) 26.05.1995
(47) 13.03.1997
(31) M9409359.8
(32) 28.1 1.1994
(33) DE
(54) Priestorová bunka
(51) 25/03.04

počet vonkajších úprav: 4
(73) WERNER ZAPF KG, Nurnberger Strasse 38, 

Bayreuth, DE;
(72) Fockenberger Sabrina, Dipl.-Ing., Straussengasse 

2-10/2/65, A-1050 Wien, AT; Herold Stefan 
Mag. art., Straussengasse 2-10/2/65, A-1050 
Wien, AT; Zapf Werner, Emil-Warburg-Weg 30, 
D-95447 Bayreuth, DE;

25076 variant 1

25076 variant 3

25076 variant 4

(11) 25077
(21) 256-95
(22) 23.08.1995
(47) 13.03.1997
(31) 24.2.95
(32) 2045600
(33) GB
(54) Nádoba s dávkovačem
(51) 09/01.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) Lingner & Fischer GmbH, Hermannstrasse 7, 

D-77815 Buhl/Baden, DE;
(72) Weiss Joern, Muehlstrasse 7a, D-75172 Pforz

heim, DE; Landauer Harry, Muehlstrasse 7a, 
D-75 172 Pforzheim, DE;



25077

(11) 25078
(21) 257-95
(22) 23.08.1995
(47) 17.03.1997
(31) 2045599
(32) 24.02.95
(33) GB
(54) Nádoba 
(51) 09/01.01

počet vonkajších úprav: I
(73) Lingner & Fischer GmbH, Hermannstrasse 7, 

D-77815 Buhl/Baden, DE;
(72) Weiss .loern, Muehlstrasse 7a, D-75172 Pforz

heim, DE; Landauer Harry, Muehlstrasse 7a, 
75172 Pforzheim, DE;



25078

(II) 25079
(21) 259-95
(22) 24.08.1995
(47) 18.03.1997
(54) Plávajúci železobetónový pontón
(51) 25/02.11

počet vonkajších úprav: I
(73) Prefabetón Holding, a. s., Železničná 12, 972 41 

Koš, SK,
(72) Libor Pavlík, Dlhá 48/20, 971 01 Pnevtdza7SK;

25079

(54) Stavebnica
(51) 21/01.08

počet vonkajších úprav: I
(73) Timkanič Peter, Ing. arch., Volgogradská 12,

080 01 Prešov, SK;
(72) Timkanič Peter, Ing. arch.. Volgogradská 12.

080 01 Prešov, SK;

(II) 25080
(21) 271-95
(22) 06.09.1995
(47) 18.03.1997





25080

(33) CZ
(54) Cvičné letecké bomby
(51) 22/03.00

počet vonkajších úprav: 2
(73) Exel Ivo, Ing., Kuršova 20, 635 00 Brno, CZ,
(72) Slámečka Petr, Ing., Žižkovská 36, 763 21 Slavt- 

čín, CZ; Kopecký Luďek, Ing., Luční 912, 766 01 
Valašské Klobouky, CZ; Staněk Zdeněk, 687 72 
Pilin 288, CZ;

25082 variant 1

(Il) 25081
(21) 9-96
(22) 15.01.1996
(47) 18.03.1997
(54) Fľaša
(51) 09/01.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) Harsová Tatiana, Kašmírska 21, 821 04 Bratisla-

va, SK;
(72) Harsová Tatiana, Kašmírska 21, 82] 04 Bratisla-

va, SK;

25081

(11) 25082
(21) 293-95
(22) 25.09.1995
(47) 18.03.1997
(31) 28456-95
(32) 06.06.1995

25082 variant 2

(11) 25083
(21) 36-96
(22) 20.02.1996
(47) 18.03.1997
(54) Balkónová nástenná skladacia súprava
(51) 06/04.12

počet vonkajších úprav: 1
(73) Polák Michal, Ing., .1. Murgaša 22, 071 01 Micha

lovce, SK;
(72) Polák Michal, Ing., i. Murgaša 22, 071 01 Micha

lovce, SK;
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(11) 25084
(21) 40-96
(22) 23.02.1996
(47) 18.03.1997
(54) Orientálna štruktúra - ornament
(51) 07/01.33, 11/02.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) VEGLA - Vereinigte Glaswerke GmbH, Vikto- 

riaallee 3-5, 52066 Aachen, DE;
(72) Schneider Peter H., Inrahter Strasse 452, 4150 

Krefeld, DE;

25084

(II) 25085
(21) 46-96
(22) 27.02.1996
(47) 18.03.1997
(54) Súbor dielov telefónnej hovorne
(51) 25/02.02, 25/02.1 1

počet vonkajších úprav: 17
(73) Rendl JiIY Štrádova 29. 370 07 České Budějovi

ce, CZ;
Rendl Jiri, Štrádova 29, 370 07 České Budějovi
ce, CZ;
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(Il) 25086
(21) 25-97
(22) 30.01.1997
(47) 19.03.1997
(54) Svetloodrazová fólia registračných značiek
(51) 19/08.00, 12/99.00

počet vonkajších úprav: 8
(73) Turčan Delta, s. r. o., Kollárova ul. č.85, 036 56 25086 variant 7

Martin, SK;
(72) Blizniak Peter, Ing., Ševčenkova 5/26, 036 01 

Martin, SK; Vintr Jozef, Ing., Gogoľova 4/70, 
036 01 Martin, SK;
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(11.) 25087
(21) 278-95
(22) 13.09.1995
(47) 19.03.1997
(54) Jednorazová hygienická zástera
(51) 24/04.06

počet vonkajších úprav: 1
(73) Valuch Jozef, Dr., Martákovej 3. 821 03 Bratisla

va. SK;
(72) Valuch Jozef Dr., Martákovej 3, 821 03 Bratisla

va, SK;

25087



(II) 25088
(21) 39-96
(22) 23.02.1996
(47) 19.03.1997
(54) Maloobiemovv motocykel
(51) 12/11.02

počet vonkajších úprav. 4
(73) Motor Jikov, a. s., Knčžskodvorská 26, 370 93 

České Budějovice, CZ;
(72) Kasík Václav, akad. maliar, Roosveltova 19, 

160 00 Praha 6, CZ; Pudil František, Ing., Šver
mova 870, 386 01 Strakonice, CZ; Bureš Josef, 
Plzeňská 309, 330 22 Zbuch, CZ; Feranec Ivan, 
Ing., Na Houefech 1033, 393 01 Pelhřimov, CZ; 
Kalaš František, Horní 86, 373 41 Hluboká nad 
Vltavou, CZ; Panský Miroslav, Ing., Rechle 304, 
389 01 Vodňany, CZ; Papoušek Petr, Ing., Lidic
ká 45, 370 01 České Budějovice, CZ; Kreuz Ja
roslav, Výstavní 1040, 389 01 Vodňany, CZ; 
Bečka Václav, Ing., Smetanova 1001, 389 01 
Vodňany, CZ; Maleč Radek, Družstevní 1056, 
389 01 Vodňany, CZ;
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UD 25089
(21) 41-96
(22) 23.02.1996
(47) 19.03.1997
(31) M 9509563.2
(32) 28.1 1.1995
(33) DE
(54) Šípkový automat
(51) 21/01.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) NSM Aktiengesellschafl, Saarlandstrasse 

D-55411 Bingen am Rhein, DE;
240,

(72) Shelton B. Richard Mr., Valley Recreation Pro-
ducts, lne., 333 Morton Street, MI 48706 
City, US;

Bay



25089

(Il) 25090
(21) 43-96
(22) 26.02.1996
(47) 20.03.1997
(54) Spoločenská hra
(51) 21/01.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) Horák Miloslav, Ing., Fedinova 

slava, SK;
(72) Horák Miloslav, Ing., Fedinova 

slava, SK;

851 01

851 01

■....

25090

(H)
(21)

(22)
(47)
(54)
(51)

(73)

(72)

25091
45-96 
27.02.1996 
20.03.1997 
Vložka do topánok
02/07.00
počet vonkajších úprav: 1
Gryga René, Janáčkova 499, 739 61 Třinec 6,
CZ;
Gryga René, Janáčkova 499, 739 61 Třinec 6, 
CZ;
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25091

(id 25092
(21) 53-96

Brati- (22) 01.03.1996
(47) 20.03.1997

Brati- (31) 595/95
(32) 07.09.1995
(33) FJ
(54) Základová stanica pre mobilnú komunikačnú

sieť
(51) 14/03.10

počet vonkajších úprav: I
(73) NOKIA TELEKOMMUNI RATIONS OY,

k Mäkký lán puistotie 1, FIN-02600 Espoo, FI;
Pl (72) Särkiniemi Mauno, Nokelantie 43 C 28, FIN-

-90150 Oulu, FJ;



25092

(M) 25093
(21) 55-96
(22) 05.03.1996
(47) 20.03.1997
(54) Otočný stojan 
(51) 08/99.03

počet vonkajších úprav: 1
(73) Zálesák Jaromír, Kovovýroba ALVA. Komen

ského 57, 909 01 Skalica, SK;
(72) Zálešák Jaromír, Komenského 57, 909 01 Skali

ca, SK;



25093

(11) 25094
(21) 57-96
(22) 08.03.1996
(47) 20.03.1997
(54) Prvky krížového diagonálneho nábytkového 

spoja
(51) 06/06.04

počet vonkajších úprav: 5
(73) Pavelka Pavol, Cyprichova 4, 831 05 Bratislava, 

SK;
(72) Pavelka Pavol, Cyprichova 4, 831 05 Bratislava, 

SK;
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25094 variant 3



25094 variant 5

(Il) 25095
(21) 58-96
(22) 12.03.1996
(47) 20.03.1997
(54) Fľaška 500 ml najmä na saponáty
(5 1) 09/01.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) Lchocký Peter, akad. soch., Zelená 3, 911 01 

Trenčín, SK:
(72) Lchocký Peter. akad. soch.. Zelená 3. 91 1 01 

Trenčín. SK;

(II) 25096
(21) 59-96
(22) 13.03.1996
(47) 20.03.1997
(54) Hlavolam 
(51) 21/03.01

počet vonkajších úprav: 2
(73) Uhrin Tibor, Horná Ves 44/C/40, 967 01 Krem

nica, SK;
(72) Uhrín Tibor, Horná Ves 44/C/40, 967 01 Krem

nica, SK;

25096 variant 2

(11) 25097
(21) 60-96
(22) 15.03.1996
(47) 20.03.1997
(54) Tabuľa
(51) 19/06.08

počet vonkajších úprav: 2
(73) Hruška Ivo, tř. Edvarda 

Hradec Králové, CZ;
Beneše 1546, 500 12

(72) Hruška Ivo, tř. Edvarda 
Hradec Králové, CZ;

Beneše 1546, 500 12

25095



25097 variant 2

(11) 25098
(21) 79-96
(22) 03.04.1996
(47) 20.03.1997
(54) Hlava kľúča so zakriveným vrcholom
(51) 08/07.00

počet vonkajších úprav: 1
(73) Mul - T - Lock Ltd., Mul - T - Lock Park,, Sout

hern Industrial Zone, 81550 Yavne, IL;
(72) Novick Pearl , Mul - T - Lock Park, Southern In

dustrial Zone, 81550 Yavne, IL;



25098

(11) 25099
(21) 80-96
(22) 04.04.1996
(47) 20.03.1997
(54) Mozaiková zámková dlažba 
(51) 25/01.04

počet vonkajších úprav: I
(73) Kováčik Daniel, Ing., Poľná 15, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;
(72) Kováčik Daniel, Ing., Poľná 15, 974 01 Banská 

Bystrica, SK:



25099

(11) 25100
(21) 81-96
(22) 04.04.1996
(47) 21.03.1997
(31) 71182-00
(32) 03.10.1995
(33) BX
(54) Bezdrôtová čítačka kariet
(51) 14/02.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV1 c/o

KPN Legal Affairs, Intellectual Property Group, 
2509 CH The Hague, NL;

(72) Menno de Boer, Jacob van der Doesstraat 
2518 XN The Hague, NL;

32,



25100

(Il) 25101
(21) 82-96
(22) 10.04.1996
(47) 21.03.1997
(31) M 95 07 965.3
(32) 10.10.1995
(33) DE
(54) Bábka 
(51) 21/01.06

počet vonkajších úprav: I
(73) Concord Kinderautositze- und Kindermôbel so- 

wie Geräteherstellungsgesellschaft mbH, Indu- 
striestrasse 25, D-95346 Stadtsteinach, DE;

(72) Rietheimer Harald, Industriestrasse 25, D-95346 
Stadtsteinach, DE;

25101

(Il) 25102
(21) 84-96
(22) 1 1.04.1996
(47) 21.03.1997
(31) DMA/003 J13
(32) 25.10.1995
(33) WO
(54) Elektrická žehlička
(51) 07/05.07

počet vonkajších úprav: I

(73) PHILIPS ELECTRONICS, Groenewoudsevveg I, 
5621 BA Eindhoven. NL;

(72) Villa Paolo, Via Medici da Seregno 28, Seregno, 
IT;
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(11) 25103
(21) 95-96
(22) 22.04.1996
(47) 21.03.1997
(54) Elektrický teplovzdušný agregát
(51) 23/03.04

počet vonkajších úprav: I
(73) Fiala Vladimír, 756 23 Jablůnka č. p. 147, CZ; 
(72) Fiala Vladimír, 756 23 Jablůnka č. p. 147, CZ,

7.

(11) 25104
(21) 96-96
(22) 22.04.1996
(47) 21.03.1997
(31) 29/045 614
(32) 25.10.1995
(33) US
(54) Holiaci strojček a jeho držadlo
(51) 28/03.03

počet vonkajších úprav: 1
(73) THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower 

Building, MA 02199 Boston, US;
(72) Gray Michael John, 20 Windward Way, 02322 

Duxbury, MA, US;

25103



25104

(11) 25105
(21) 97-96
(22) 23.04.1996
(47) 21.03.1997
(31) DM 034 760
(32) 23.11.1995
(33) WO
(54) Zmrzlinový dezert
(51) 01/01.02

počet vonkajších úprav: 2
(73) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter

dam, N L:
(72) Neuhann GerhiId, FischersalIee 66, 22763 Ham

burg. DE,
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(54) Telefónny box
(51) 25/03.10,06/99.00

počet vonkajších úprav: 2
(73) Technická ústredňa telekomunikácií, Kukučínova 

52, 831 03 Bratislava, SK;
(72) Šepräk Ján, Ing., Stromová 25, 831 01 Bratislava, 

SK; Batyka Ján, 925 26 Boldog 28, SK; Horony 
Robert, 930 41 Kvetoslavov 115, SK;

25106 variant 1

(Il) 25106
(21) 98-96
(22) 29.04.1996
(47) 21.03.1997

25 106 variant 2



(11)

(21)

(22)

(47)
(54)
(íl)

(73)
(72)

25107
100-96
02.05.1996
21.03.1997
Univerzálny dielenský stôl pre školy
06/03.05
počet vonkajších úprav: 2
SOU energetické, 843 51 Bratislava, SK;
Jakubec Pavol, Ing., Vavilovova 8, 851 01 Brati
slava, SK;

25 107 variant I
25 107 variant 2



PD4Q Prevody priemyselných vzorov

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

Číslo zápisu Číslo prihlášky Názov Nový majiteľ Dátum zápisu 
prevodu:

23 227 24614/91 Logotyp výrobkov EBA, s. r. o., Miletičova 23, Bra
tislava, SK;

17.04.97

24 864 26206/92 Zostava poličiek pre železničné Reiche GmbH ang Co. KG, Aus- 
vagóny stattungen fur Schienenfahrzeuge,

Lage/Lippe, DE;

18.03.97

ND4Q Predĺženie platnosti priemyselných vzorov

Podľa § 54 ods. 2 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov bola predĺžená platnosť zápisu týchto priemysel
ných vzorov:

Číslo zápisu Číslo prihlášky Dátum prihlásenia Názov Predĺženie do:

22 648 24701/91 17.09.1991 Tvarované držadlo 17.09 2001

23 337 25 302/92 23.03.1992 Nové tvarové riešenie detských hra
čiek autíčok FORMULA a LULU

23 03.2002

23 338 25303/92 23 03.1992 Súprava detských hračiek SAFARI 23 03 2002

23 349 25147/92 10.02.1992 Fľaštička a obalový kartón na produkt 
LAURA BIAGIOTTI VENEZIA

10 02 2002

23 350 25246/92 11.03.1992 Kanva na sirup 11 03 2002

23 426 25309/92 24.03.1992 Nový tvar čerpacieho agregátu s va
riantným použitím

24 03 2002

23 525 25300/92 23.03.1992 Letisko - súprava detských hračiek 23 03.2002

23 526 25301/92 23.03 1992 Nové tvarové riešenie detských hra
čiek -klopátok

23 03 2002



23 669 25120/92 31.01.1992 Fľaštička na parfum 31.01.2002

24 041 25828/92 10.08.1992 Škatuľka na lieky 10.08 2002

24 210 26170/92 02.12.1992 Nafukovací trekkingový čln 02.12.2002

24 446 26235/92 22.12.1992 Brzdový bubon 22.12.2002

24 119 26224/92 18.12.1992 Telefónny terminál 18.12.2002

24 228 24186/92 24.02.1992 Nadstavba hasiaceho vozidla s vý
metným zariadením

24.02.2002

PD4Q Licenčné zmluvy

Podľa § 57 vyhlášky Federálneho úradu pre vynálezu č. 550/1990 Zb. boli do registra priemyselných vzorov zapísané 
tieto licenčné zmluvy:

Číslo zápisu Číslo prihlášky Názov Poskytovatel’ Nadobúdateľ S účinnosťou
od:

24 266 252-93 Nové tvarové rie- Karol Krčmár, Dunajská BIBZA, výroba dre- 11 04 97
šenie bábkového 20, 811 08 Bratislava, veného tovaru, s. r. o., 
divadla SK; Ul. 1. mája 848/31,

039 01 Turčianske
Teplice, SK;

TA4Q Oprava

Vo Vestníku č 2/97 bol chybne uvedený pôvodca 
PVz 209-95 číslo zápisu 24946.

Správne znenie'
Janeková Mária, Ing., Furdekova 6/35, 036 01 Martin, 
SK,



CAST

OCHRANNÉ ZNÁMKY



Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov ochranných známok

(111) číslo zápisu (511) údaj o triede alebo triedach podľa medzinárod
(151) dátum zápisu ného triedenia výrobkov a služieb (Nicejská
(180) dátum, dokedy môžu mať známkové práva klasifikácia)

účinok (540) reprodukcia známky
(210) číslo prihlášky (554) trojrozmerná známka
(220) dátum podania prihlášky (591) údaje o uplatňovaných farbách
(310) číslo prioritnej prihlášky (730) meno(-á) a adresa(-y) majiteľa(-ov) známky a
(320) dátum prioritnej prihlášky údaje o jeho (ich) priemyselnej alebo obchod
(330) krajina priority nej činnosti
(442)
(510)

Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume 
zoznam výrobkov a/alebo služieb

(800) údaje o medzinárodnom zápise



Ochranné známky zapísané podľa zákona č. 174/1988 Zb.

(220)

(151)
(180)
(540)

17.12.1992 
10 02.1997 
17 12.2002

177 865 177 902 177 939
177 866 177 903 177 940
177 867 177 904 177 941
177 868 177 905 177 942
177 869 177 906 177 943
177 870 177 907 177 944
177 871 177 908 177 945
177 872 177 909 177 946
177 873 177 910 177 947
177 874 177911 177 948
177 875 177912 177 949
177 876 177913 177 950
177 877 177 914 177 951
177 878 177 915 177 952
177 879 177 916 177 953
177 880 177917 177 954
177 881 177 918 177 955
177 882 177919 177 956
177 883 177 920 177 957
177 884 177 921 177 958
177 885 177 922 177 959
177 886 177 923 177 960
177 887 177 924 177 961
177 888 177 925 177 962
177 889 177 926 177 963
177 890 177 927 177 964
177 891 177 928 177 965
177 892 177 929 177 966
177 893 177 930 177 967
177 894 177 931 177 968
177 895 177 932 177 969
177 896 177 933 177 970
177 897 177 934 177 971
177 898 177 935 177 972
177 899 177 936 177 973
177 900 177 937 177 974
177 901 177 938 177 975

(111) 177 865 (180) 15 07 2001

177 976
177 977
177 978
177 979
177 980
177 981
177 982
177 983
177 984
177 985
177 986
177 987
177 988
177 989
177 990
177 991
177 992
177 993
177 994
177 995
177 996
177 997
177 998
177 999
178 000
178 001
178 002
178 003
178 004
178 005
178 006
178 007
178 008
178 009
178 010
178 011
178 012

(540) SANTA TERESA
(730) C.A. Ron Santa Teresa, El Consejo, Estado 

Aragua, VE;
(510) Rum.
(511) 33 
(210) 62744

(730) Moravskoslezské pivovary Přerov, a. s., Ko
menského 35. 750 51 Přerov, CZ;

(510) Pivo
(511) 32 
(210) 73951

(111) 177 866
(220) 15 07 1991
(151) 10 02 1997

(Hl)
(220)

(151)
(180)
(540)
(730)

(510)

(511) 
(210)

177 867 
15 12.1992 
10 02 1997 
15.12 2002
MIROMETR
Societe ď Applications Mecaniques Electriqu- 
es de Boulogne Billancourt-Sappel, 67, rue du
Rhône, 68300 Saint-Louis, FR,
Meracie prístroje tepla a akéhokoľvek druhu te
kutín 
9
73853



(111) 177 868
(220) 11.11.1992
(151) 10.02.1997
(180) 11.11.2002 
(540)

(730) The Coca-Cola Company, Coca-Cola Plaza, 
Atlanta, Georgia 30301, US;

(510) Pivo, ľahké pivá a ležiaky; minerálne vody, šu
mivé a iné nealkoholické nápoje; sirupy a iné prí
pravky na prípravu nápojov, ovocné šťavy a ná
poje z ovocných štiav.

(511) 32
(210) 72938

(111) 177 869
(220) 27.10.1992 
(151) 10.02.1997
(180) 27.10.2002 
(540)

TOR
TEC

(730) BRAiNDSCHUTZTOR Gesellschaft m.b.H.,
Wolfsegg, Imling, AT;

(510) Protipožiarne dvere a brány, predovšetkým kovo
vé ozdobné dvere, ohňovzdorné portály z hliníka 
a skla.

(511) 6, 19 
(210) 72590

(111) 177 870 
(220) 27.09.1991 
(151) 10.02.1997
(180) 27.09.2001 
(540)

TĚS
(730) TES, výrobní družstvo, Slovanka 2684, 470 11 

Česká Lipa, CZ;
(510) Stĺpové, stožiarové, vnútorné trafostanice vrátane 

rozvodní; služby v oblasti stavebníctva, zámoč
níctva a stolárstva; vypracovávanie projektových 
dokumentácií a východiskových revíznych správ; 
rekonštrukcie transformovní a rozvodní; nasta
venie a upravenie ochrán vrátane vystavenia 
protokolu; revízie technických zariadení; technic
ký servis, t.j. opravárenské činnosti v odbore 
elektro, kovo a stavieb; školenie a skúšanie v od

bore elektro; programy na spracovanie revízií 
elektrozariadení a na spracovanie fakturácie pe
riodických revízií.

(511) 9,37,42 
(210) 63877

(111) 177 871
(220) 24.1 1.1992
(151) 10.02.1997
(180) 24.11.2002
(540) ______

AiT
(730) AIT (Aplikace Informačních Technologií), 

spol. s r. o., Sinkulova 83, 140 00 Praha 4, CZ;
(510) Počítače, výpočtová technika, analýza a projekto

vanie v oblasti informačných technológií, konzul
tácie, poradenstvo a školenie v oblasti informač
ných technológií.

(511) 9,35,41,42
(210) 73264

(111) 177 872
(220) 02.04.1990
(151) 10.02.1997
(180) 02.04.2000
(540) WIRE-O
(730) James Burn International, Esher, Surrey KTlO 

8BD, GB;
(510) Knihy, poznámkové bloky, zápisníky a brožúry 

viazané tvarovaným drôteným prvkom, tvarovaný 
drôtený prvok využívaný pri viazaní kníh, zápis
níkov atď.

(511) 16
(210) 61033

(111) 177 873
(220) 17.10.1991
(151) 10.02.1997
(180) 17.10.2001 
(540)

(730) Karlovarský porcelán, a. s., Závodu míru 70, 
360 17 Karlovy Vary - Stará Role, CZ;

(510) Ružový porcelán.
(511) 21 
(210) 64239



(111) 177 874
(220) 15.10.1992
(151) 10.02.1997
(180) 15.10.2002
(540)

iponnn

(730) IPON, spol. s r. o., Lamačská 1, 841 05 Bratisla
va, SK;

(510) Meracie prístroje, meradlá, miery; meracia, regu
lačná a automatizačná technika, elektronické me
racie systémy, telekomunikačné prístroje a zaria
denia, výpočtová technika, počítače, elektronické, 
optické a fotografické prístroje a zariadenia; vý
robky a zariadenia spotrebnej elektroniky; elek
trické prístroje a zariadenia pre domácnosť, tep
lovzdušné ohrievače, filtre na vzduch, mikrovln
né a elektrické pece, kuchynské roboty, žehličky; 
osvetľovacie prístroje a zariadenia, lampy vrátane 
ručných, ultrafialové a infračervené lampy, regu
látory osvetlenia, lampové tienidlá, stojany na 
svietidlá, lampové sklo, cylindre lámp, ochranné 
zariadenia na osvetlenie, žiarovky, výbojky, žia
rivky na osvetľovanie, reflektory, svetlá na vozy a 
bicykle; fotokopírovacie zariadenia a prístroje, 
zariadenia pre polygrafiu, reprografiu a tlač, 
technologické súbory, zariadenia pre kozmetiku, 
stroje a zariadenia, obrábacie stroje, poľnohospo
dárske stroje; zariadenia interiérov, obchodných a 
bytových priestorov, regály, stojany, pulty, poli
ce, rozdeľovacie steny, podhľady, vešiaky a po
mocné konštrukcie z kovu, dreva, plastov, kame
ňa a skla; náradie pre umelcov a aranžérov; hrač
ky kovové, drevené, z plastov a zo skla; hudobné 
nástroje a prístroje a príslušenstvo k nim a pre or
chestre a hudobné telesá, hudobné skrine, surovi
ny a pomôcky na výrobu hudobných pomôcok a 
prístrojov; pozemné vozidlá, vozy, nákladné a 
dodávkové vozidlá, obytné prívesy, špeciálne 
vozidlá, súčiastky a diely na vozidlá; stavebný 
materiál a stavebné hmoty; prístroje a zariadenia 
pre zdravotníctvo; papier a výrobky z papiera, 
vrátane tlačovín a fotografií, kartonážne výrobky, 
plastické a modelovacie hmoty; textilné výrobky 
triedy 24 a 25; kozmetické výrobky a prípravky; 
výrobky farmaceutické a zdravotnícke; soli do 
kúpeľov, obväzy, diétne potraviny; chemické vý
robky na účely priemyselné, vedecké, poľnohos
podárske, zahradnické, fotografické, umelecké a 
konzervačné; potraviny a pochutiny, cukríky, 
med, káva, čaj, výrobky na konzervovanie potra
vín, prášky do pečiva, zahusťovacie prípravky do 
potravín, jedlé ozdoby na torty, zmrzlina, soľ, 
potravinárske a dietetické výrobky pre deti; mäso 
a mäsové výrobky, hydina, zverina, ryby, mäsové 
výtažky, polievkové výťažky a prípravky na prí
pravu bujónov, konzervované potraviny, konzer
vovaná, sušená a varená zelenina a ovocie, zele
nina v octe, vajcia, mlieko, mliečne výrobky a 
nápoje, syry, potravinárska želatína; nealkoholic
ké nápoje, sirupy, prípravky na prípravu nápojov, 
prášky a tabletky na prípravu šumivých nápojov; 
alkoholické nápoje, alkoholické ovocné výtažky; 
poľnohospodárke a záhradnícke výrobky, čerstvá

zelenina a ovocie, živé rastliny a kvety, okrasné 
dreviny, semená; služby: propagačné a pomocné 
služby pre prevádzku a obchod, obchodne- 
informačná kancelária, poradenské služby, mar
keting, reklamné a plagátovacie služby, prenájom 
plagátovacích plôch a panelov, rozširovanie re
klamných materiálov, aranžérské práce, predvá
dzanie výrobkov, vydávanie propagačných mate
riálov, kopírovanie, reprodukovanie, sprostred
kovateľské práce, videotvorba; leasing, prenájom 
áut, nehnuteľností, realitná kancelária, služby u- 
bytovacie, hotelové, stavebné, organizovanie vý
stav, prenájom elektrických prístrojov, počítačov, 
aplikácia výpočtovej techniky, projektovanie 
automatizovaných systémov riadenia, tvorba 
programového vybavenia, poradenské služby v 
oblasti výpočtovej techniky a počítačovej grafiky; 
vzdelávanie a zábava, vydávanie kníh; inštalácia, 
údržba a opravy výrobkov predmetu činnosti, 
služby umelecké, výtvamo-dizajnérskej a grafic
kej tvorby; práce s drevom, textilom, plastickými 
hmotami, farbenie a bielenie tkanín, nepremokavá 
a nekrčivá úprava textilu, práce s kovmi, vyvolá
vanie a úprava filmov.

(511) 1, 3, 5, 6. 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41,42

(210) 72347

(111) 177 875
(220) 29.07.1992
(151) 10.02.1997
(180) 29.07.2002
(540)

(730) Michl Josef, Ing., Jabloňová 29, 621 00 Brno, 
CZ;

(510) Zámočnícke a iné kovové výrobky; výrobky pre 
automobilový priemysel; opravy a úpravy moto
rových vozidiel, náhradných dielov a príslušen
stva; konštrukčná činnosť pre automobilový 
priemysel; prenájom motorových vozidiel, strojov 
a zariadení; leasing motorových vozidiel, strojov 
a zariadení; športová agentúra pre motorizmus, 
nákup a predaj potrieb súvisiacich s prevádzkou 
motorových vozidiel; predaj motorových vozi
diel, náhradných dielov a príslušenstva pre moto
rové vozidlá.

(511) 6, II, 12,37,38,39,40,42
(210) 70580

(111) 177 876
(220) 10.07.1991
(151) 10.02.1997
(180) 10.07.2001
(540) GHOSTWRITER
(730) The Ohio Art Company, spoločnosť organizo

vaná podľa zákonov štátu Ohio, One Toy Street, 
Bryan, Ohio 43506, US;



(510) Hračky, hry a hracie predmety, detské fotoaparáty 
vo forme hračiek.

(511) 28 
(210) 62646

(111) 177877 
(220) 04 12.1991 
(310) 1466256 
(320) 04.06.1991 
(330) GB 
(151) 10.02.1997
(180) 04.12.2001
(540) ANGUS BALLYMORE
(730) Ballymore Limited, Leeds, GB;
(510) Alkoholické nápoje vrátane whisky a liehovín, 

víno.
(511) 33 
(210) 65219

(111) 177 878 
(220) 19.02.1992
(151) 10.02.1997
(180) 19.02.2002
(540) DOLMEX
(730) DOLPES, akciová spoločnosť, Tamowskie Gó- 

ry, PL;
(510) Minerálne obohacujúce prípravky do krmív.
(511) 1 
(210) 66592

(111) 177 879 
(220) 24.02.1993 
(151) 10.02.1997 
(180) 24.02.2003
(540) DELIKÁT
(730) CPC International Inc., International Plaza, 

Englewood Cliffs, New Jersey 07632, US;
(510) Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká

vové náhradky; múka a výrobky z obilia určené 
na ľudskú výživu, ovsené vločky, nápoje z kávy, 
kakaa alebo čokolády; chlieb, sucháre a sušienky, 
koláče, jemné pečivo a cukrovinky; zmrzlina, 
med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva; 
soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, ko
reniny, ľad.

(511) 30 
(210) 143-93

(111) 177 880 
(220) 04.03.1993 
(151) 10.02.1997 
(180) 04.03.2003
(540) CLUB
(730) Thorn Lighting Limited, Elstree Way, Bore- 

hamwood, Hertfordshire WD6 1HZ, GB;
(510) Osvetľovacie prístroje a zariadenia, lustre, lampy, 

ich súčasti, montážne prvky.
(511) 11 
(210) 174-93

(111) 177 881 
(220) 04.03.1993 
(151) 10.02.1997 
(180) 04.03.2003
(540) SUPERCLUB
(730) Thorn Lighting Limited, Elstree Way, Bore- 

hamwood, Hertfordshire WD6 1HZ, GB;
(510) Osvetľovacie prístroje a zariadenia, lustre, lampy, 

ich súčasti, montážne prvky.
(511) 11 
(210) 175-93

(111) 177 882 
(220) 01.10.1991 
(151) 11.02.1997 
(180) 01.10.2001
(540) SOBOTNÍ HALÓ
(730) FUTURA, a. s., Politických vězňů 9, 110 00 

Praha 1, CZ;
(510) Denník, príloha k denníku, týždenník
(511) 16 
(210) 63919

(111) 177 883 
(220) 17.02.1992 
(151) 11.02.1997
(180) 17.02.2002
(540)

BOTANICAL
TRV5T

CS

(730) Origins Natural Resources Inc., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu New York, 767 
Fifth Avenue, New York, New York, US;

(510) Prípravky na pranie a bielenie, prípravky na čis
tenie, mydlá, prípravky na leštenie, prípravky na 
odmasťovanie, výrobky kozmetické, voňavkárske 
vrátane éterických olejov, vlasové vodičky, zubné 
pasty, prášky.

(511) 3
(210) 66541

(111) 177 884 
(220) 18.03.1992 
(151) 11.02.1997 
(180) 18.03.2002
(540) THE FAMILY CHANNEL
(730) INTERNATIONAL FAMILY ENTERTAIN

MENT, INC., 1000 Centerville Turnpike, Vir
ginia Beach, Virginia, US;

(510) Služby spojené s televíznym vysielaním, služby 
spojené s káblovým rozvodom televízneho vysie
lania a prenájom videoprístrojov a videokaziet.

(511) 38,41 
(210) 67341



(111) 177 885 
(220) 13.03.1992 
(151) 11.02.1997
(180) 13.03 2002
(540) DIMENSION
(730) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

NL;
(510) Mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, 

kozmetické prípravky, prípravky na vlasy, pokiaľ 
nie sú obsiahnuté v iných triedach, čistiace pros
triedky, prostriedky na čistenie zubov, kúpeľové 
mydlá a peny, sanitárne prostriedky, dezinfekčné 
prostriedky.

(511) 3,5 
(210) 67251

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

177 886
21 12.1992 
11.02.1997 
21.12.2002

(730) LITES, a. s., Kateřinská 235, 461 98 Liberec, 
CZ;

(510) Elektrické kontaktné zariadenia, elektrické spí
nacie prvky a prístroje, elektrické vypínacie prvky 
a prístroje; bezpečnostné a zabezpečovacie zaria
denia, hlásiče požiarov, elektrické prístroje a za
riadenia na reguláciu, riadenie, automatizáciu, 
kontrolu a dohľad, alarmy, zabezpečovacie zaria
denia motorových vozidiel a objektov; vedecké 
prístroje a nástroje, elektrické kontrolné a meracie 
prístroje, kontrolné prístroje a nástroje; výpočto
vá technika, stroje na spracovanie dát a infor
mácií, elektrické a elektronické zariadenia na vý
počet a odovzdávanie štatistických údajov, in
formácií a na dohľad, preverovanie a diaľkové 
ovládanie priemyselných operácií; softvér; vý
robky špeciálnej techniky; elektrické lekárske a 
zubolekárske prístroje, elektromagnetické prístro
je a stroje pre chirurgiu a lekárstvo; konštrukčné 
prvky, diely, doplnky a periférne zariadenia uve
dených výrobkov; servis, inštalácia, montáž; vý
skumná, projektová, vývojová a inžinierska čin
nosť, technické poradenstvo v uvedených oblas
tiach

(511) 9,10,37,42
(210) 74052

(111) 177 887
(220) 03 09 1993
(151) 11.02.1997
(180) 03.09 2003
(540) ORNEX
(730) MENLEY & JAMES LABORATORIES, 

INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, Commonwealth Corporate Center, Sui
te 310, 100 Tournament Drive, Horsham, Pen
nsylvania 19044, US;

(510) Prípravky proti sínusoidným bolestiam hlavy
(511) 5

(210) 1552-93

(111) 177 888 
(220) 03.09.1993 
(151) 11.02.1997
(180) 03.09.2003
(540) LIQUIPRIN
(730) MENLEY & JAMES LABORATORIES, 

INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, Commonwealth Corporate Center, Sui
te 310, 100 Tournament Drive, Horsham, Pen
nsylvania 19044, US;

(510) Prípravky na úľavu pri bolestiach hlavy, nachlad
nutiach a iných bežných bolestiach

(511) 5 
(210) 1553-93

(111) 177 889 
(220) 03.09.1993 
(151) 11.02.1997
(180) 03.09.2003
(540) FEMIRON
(730) MENLEY & JAMES LABORATORIES, 

INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, Commonwealth Corporate Center, Sui
te 310, 100 Tournament Drive. Horsham, Pen
nsylvania 19044, US;

(510) Prípravky obsahujúce anorganické látky potrebné 
pre organizmus.

(511) 5 
(210) 1555-93

(111) 177 890 
(220) 03.09 1993 
(151) 11 02 1997 
(180) 03.09 2003
(540) CONTI
(730) MENLEY & JAMES LABORATORIES, 

INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, Commonwealth Corporate Center, Sui
te 310, 100 Tournament Drive, Horsham, Pen
nsylvania 19044, US;

(510) Mydlá.
(511) 3
(210) 1556-93

(111) 177891 
(220) 03.09.1993 
(151) 11.02.1997
(180) 03 09.2003
(540) BENZEDREX
(730) MENLEY & JAMES LABORATORIES, 

INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, Commonwealth Corporate Center, Sui
te 310, 100 Tournament Drive, Horsham, Pen
nsylvania 19044, US;

(510) Prípravky na uvoľnenie nosných dutín
(511) 5 
(210) 1559-93



(111) 177 892 
(220) 03 09 1993 
(151) 11.02.1997
(180) 03 09 2003
(540) CONGESTAC
(730) MENLEY & JAMES LABORATORIES, 

INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, Commonwealth Corporate Center, Sui
te 310, 100 Tournament Drive, Horsham, Pen
nsylvania 19044, US;

(510) Farmaceutické prípravky, najmä na uvoľnenie 
dutín a priedušiek a na odkašľanie.

(511) 5 
(210) 1560-93

(111) 177 893 
(220) 03.09.1993 
(151) 11.02.1997 
(180) 03 09 2003
(540) ALBOLENE
(730) MENLEY & JAMES LABORATORIES, 

INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, Commonwealth Corporate Center, Sui
te 310, 100 Tournament Drive, Horsham, Pen
nsylvania 19044, US,

(510) Krémy na starostlivosť o pleť a najej čistenie.
(511) 3 
(210) 1563-93

(111) 177 894
(220) 14 05.1992 
(151) 11 02 1997 
(180) 14 05.2002 
(540)

(730) Rektořík Zbyněk - R. Z., 588 21 Velký Beranov 
190, CZ,

(510) Umelecké stolárstvo: výroba nábytku v týchto 
slohoch - gotika, barok, rokoko, klasicizmus, 
empír, biedermeier, romantizmus, nové rokoko, 
nová renesancia, nový barok; stoly a stoličky, ro
hové lavice a ostatný sedací nábytok, kreslá, skri
ne, komody, skleníky, police, truhlice, postele, 
nočné a konferenčné stolíky, písacie stoly, stoly 
pod kvetiny, toaletné stolíky, svietidlá a lampy, 
zrkadlá, repliky starého nábytku, opravy týchto 
výrobkov; rezbárstvo: vyrezávané obrazové rámy 
(v štýle uvedených slohov), vyrezávané sošky a 
figúry, ornamentálne rezby, vyrezávaný slohový 
nábytok a jeho doplnky; výroba paličiek na bicie 
nástoje: celodrevených paličiek a paličiek s ume
lými špičkami.

(511) 11, 15, 20,37, 40
(210) 68535

(111) 177 895 
(220) 31.10.1991 
(151) 11.02.1997 
(180) 31.10.2001
(540) COMPLIMEX
(730) Adámek Lubor, JUDr., Masarykovo nám 8, 

701 00 Ostrava 1, CZ;
(510) Nakladateľská a vydavateľská činnosť.
(511) 41 
(210) 64437

(111) 177 896 
(220) 22.05.1992 
(151) 11.02.1997 
(180) 22.05.2002
(540) THE GAUGE
(730) L. A. GEAR, INC., 4221 Redwood Avenue, Los 

Angeles, California, US;
(510) Odevy, bielizeň, topánky, poltopánky, papuče, 

svetre, športové oblečenie, ponožky, klobučnícke 
výrobky, módne doplnky, to všetko pre mužov, 
ženy a deti.

(511) 25 
(210) 68761

(111) 177 897
(220) 10.09.1993 
(151) 11.02.1997
(180) 10.09.2003
(540) STEEPLECHASE
(730) Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver, 

Troy, Michigan 48084, US;
(510) Obuv, pánske a chlapčenské svetre a pulóvre, 

tričká, nohavice, šortky, opasky a kravaty
(511) 25 
(210) 1606-93

(111) 177 898 
(220) 10 09 1993 
(151) 11 02.1997
(180) 10.09.2003

(540) KNIGHTSBRIDGE
(730) Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver, 

Troy, Michigan 48084, US;
(510) Pánske a chlapčenské obleky, športové kabáty a 

plášte, nohavice, tričká, svetre, saká, opasky a 
kravaty.

(511) 25 
(210) 1607-93

(111) 177 899 
(220) 10.09.1993 
(151) 11.02.1997 
(180) 10.09.2003
(540) TODAYSNEWS
(730) Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver, 

Troy, Michigan 48084, US,
(510) Obuv, džínsy, tričká, svetre, nohavice, saká, 

plášte a kabáty.



(511) 25 
(210) 1617-93

(111) 177 900 
(220) 30.06.1994 
(151) 11 02 1997
(180) 30 06.2004 
(540)

PATENTSERV1S
(730) PATENTSERVIS PRAHA, a. s., Jívenská 1273, 

140 00 Praha 4, CZ,
(510) Poskytovanie odbornej pomoci fyzickým a práv

nickým osobám vo veciach týkajúcich sa priemy
selného vlastníctva vrátane obstarávania a sprost
redkovania týchto služieb, sprostredkovateľská 
činnosť v oblasti autorskoprávnej ochrany, uspo
radúvanie kurzov a školení v oblasti priemysel
ného vlastníctva, licenčnej a autorskoprávnej 
problematiky a nekalej súťaže, poradenská čin
nosť v oblasti poskytovania odbornej pomoci v 
licenčnej problematike, poradenská činnosť v 
oblasti nekalej súťaže

(511) 35,41,42
(210) 1507-94

(111) 177 901 
(220) 01.07 1994 
(151) 11 02 1997
(180) 01 07.2004
(540) SALATÍN
(730) MARCINA, spol. s r. o., 020 52 Záriečie č. 197, 

SK;
(510) Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(511) 33
(210) 1517-94

(540) NEOTERIC
(730) Neoteric Cosmetics, Inc., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Colorado, 4880 Havana 
Street, Denver, Colorado 80239, US;

(510) Kozmetika, hlavne pleťové vody a krémy
(511) 3
(210) 1523-94

(111) 177 904 
(220) 08.09 1993 
(151) 11.02 1997
(180) 08.09.2003 
(540)

(730) OBAL ROZKOŠ, státní podnik, Sth'zovice, 
CZ;

(510) Kovové obaly, kovové veká na poháre, plastové 
veká na poháre.

(511) 6,20 
(210) 1584-93

(111) 177 905 
(220) 01.07.1994 
(151) 11.02.1997 
(180) 01.07.2004
(540) MARCINA
(730) MARCINA, spol. s r. o., 020 52 Záriečie č 197, 

SK,
(510) Nealkoholické nápoje, liehoviny, alkoholické ná

poje s výnimkou piva
(511) 32,33
(210) 1515-94

(111) 177 902 
(220) 01 07.1994 
(151) 11.02 1997
(180) 01 07 2004 
(540)

Ptem
HYDROX

(730) Neoteric Cosmetics, Inc., spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Colorado, 4880 Havana 
Street, Denver, Colorado 80239, US;

(510) Kozmetika, hlavne pleťové vody a krémy.
(511) 3
(210) 1522-94

(111) 177 906 
(220) 04.07 1994 
(151) 11.02.1997
(180) 04.07 2004 
(540)

GOODjffrEAR
(730) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COM

PANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 
44316-0001, US;

(510) Pneumatiky, kolesá a ráfiky kolies, pohonné re
mene a súkolesia, pozemné vozidlá a ich časti, 
dopravné prostriedky letecké a vodné

(511) 12
(210) 1529-94

(111) 177 907 
(220) 11.08.1994
(151) 12 02.1997
(180) 11.08.2004
(540) empiria



(730) EMPIRIA, spol. s r. o., Lamačská cesta 3, 815 
20 Bratislava, SK,

(510) Organizačné, ekonomické, účtovné, daňové a 
právne poradenstvo, technicko-organizačné za
bezpečovanie odborných akcií (prednášky, semi
náre atď) v rámci predmetu činnosti, vydavateľ
ská činnosť, sprostredkovateľská činnosť v ob
lasti obchodovania, vyhotovovanie, poskytovanie 
a predaj softvéru

(511) 35,41,42
(210) 1827-94

(111) 177 908 
(220) 16 08 1994 
(151) 12 02 1997
(180) 16 08 2004
(540) HELIFACE
(730) ISCAR LTD., Israeli Company, P. O Box 11, 

24959 Migdal Tefen, IL,
(510) Stroje, obrábacie stroje, ich súčasti a príslušen

stvá, najmä presné nástroje, nástroje na frézova
nie, drážkovanie, sústruženie a oddeľovanie, ich 
súčasti a príslušenstvá

(511) 7 
(210) 1848-94

(111) 177 909 
(220) 14 09 1994 
(151) 12 02 1997
(180) 14 09 2004
(540) IMPRESARIO
(730) E. I. DUPONT DE NEMOURS AND COM

PANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu, 
Delaware, 1007 Market Street, Wilmington, De
laware, US,

(510) Herbicídy
(511) 5 
(210) 2107-94

(111) 177 910
(220) 19 09 1994 
(151) 12 02 1997 
(180) 19 09 2004
(540) OBAN
(730) United Distillers P. L. C., trading as The Oban 

Distillery, 33, Ellersly Road, Edinburgh, EH12 
6JW, Scotland, GB,

(510) Vína, destiláty a likéry
(511) 33 
(210) 2149-94

(111) 177911
(220) 16 09 1994 
(151) 12 02 1997
(180) 16 09 2004
(540) MULTIPHALTE
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, Shell Center, London SEl 7NA, GB,

(510) Nekovové stavebné materiály a materiály na stav
bu vozoviek, asfalt, dechty a živice, asfaltové 
(živicové) zmesi

(511) 19 
(210) 2147-94

(111) 177 912 
(220) 19 09 1994 
(151) 12 02 1997
(180) 19 09 2004
(540) DALWHINNIE
(730) UNITED DISTILLERS P.L.C., trading as 

JAMES BUCHANAN & COMPANY and as 
D AL WHINNIE DISTILLERY, 33 Ellersly Ro
ad, Edinburgh, EH12 6JW, Scotland, GB,

(510) Vína, destiláty a likéry
(511) 33 
(210) 2150-94

(111) 177 913 
(220) 17 10 1994 
(151) 12 02.1997 
(180) 17 10 2004
(540) DIVOSAN
(730) Diversey Corporation, 1 Robert Speck Parkway, 

Mississauga, Ontario L4Z 3S9, CA,
(510) Farmaceutické prípravky, insekticídy, zariadenia 

na dezinfekciu cumlíkov, algaecidy, dezinfektan- 
ty, dezinfekčné prístroje, sterilizačné materiály, 
insekticídy pre dobytok, rodenticídy, prostriedky 
na ničenie buriny, mtramammamca, prostriedky 
na odpudzovanie červov, všeobecné lekárske čis
tiče, chladnou vodou ošetrené biocídy

(511) 5 
(210) 2419-94

(111) 177 914
(220) 17 10 1994 
(151) 12 02 1997 
(180) 17 10 2004
(540) DIVOS
(730) Diversey Corporation, 1 Robert Speck Parkway, 

Mississauga, Ontario L4Z 3S9, CA,
(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotogra

fiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, 
živice umelé a syntetické, plasty v surovom stave, 
pôdne hnojivá (prírodné a umelé), prostriedky na 
hasenie, prostriedky na kalenie a prípravky na 
zváranie kovov, chemické prostriedky na konzer
vovanie potravín, triesloviny, priemyselné spojiva 
a lepidlá

(511) 1 
(210) 2418-94

(111) 177 915 
(220) 17 10 1994 
(151) 12 02 1997 
(180) 17 10 2004
(540) PALOMA



(730) Balírny Douwe Egberts, a. s., K Žižkovu 9, 190 
' 00 Praha 9 - Vysočany, CZ;

(510) Káva, káva v obaloch z filtrovacích materiálov, 
kávové výťažky, kávová esencia, instantná káva, 
kávové náhradky, zmesi z kávy a kávových ná
hradiek, čaj, čajové výťažky, kakao, čokoláda a 
čokoládové výťažky v práškovej, granulovanej a 
tekutej forme

(511) 30
(210) 2417-94

(111) 177 916
(220) 17 10 1994
(151) 12.02 1997
(180) 17.10.2004
(540) NORPLANT
(730) The Population Council, Inc., One Dag Ham- 

marskjold Plaza, New York, New York 10017, 
US;

(510) Implantáty na antikoncepčné účely
(511) 5
(210) 2420-94

(Hl) 177 917
(220) 17.10 1994
(151) 12 02.1997
(180) 17 10 2004
(540) MISON
(730) AGA AKTIEBOLAG, Lidingó, SE;
(510) Plyny na priemyselné využitie.
(511) 1
(210) 2433-94

(Hl) 177 918
(220) 15.03.1993
(151) 12 02 1997
(180) 15.03 2003
(540) SATISFAXTION
(730) Intel Corporation, 2200 Mission College Bou

levard, Santa Clara, California 95052-8119, US,
(510) Hardver a softvér na využitie v telekomuniká

ciách.
(511) 9
(210) 243-93

(Hl) 177 919
(220) 10 09.1993
(151) 12.02 1997
(180) 10 09 2003
(540)

BBfIBiiA
■kosice a s.

(730) REGULA, akciová spoločnosť, Južná trieda 68, 
040 11 Košice, SK,

(510) Proiekcia, dodávka, montáž a servis súborov me
raní a regulácie slaboprúdových a silnoprúdových 
rozvodov a zariadení automatizovaných systémov 
riadenia technologických procesov, vrátane vy
pracovania a oživenia užívateľského programo

vého vybavenia automatizovaných systémov ria
denia technologických procesov pre tuzemsko a 
zahraničie. Obchodná a sprostredkovateľská čin
nosť v oblasti merania a automatizácie 

(511) 9,35,42 
(210) 1618-93

(111) 177 920 
(220) 20.06.1991 
(151) 13.02.1997 
(180) 20 06 2001
(540) LUHR
(730) HOWMEDICA INC., 235 East 42nd Street, 

New York, New York 10017, US;
(510) Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubár

ske a zverolekárske, vrátane zdravotníckych po
môcok, predovšetkým pláty, skrutky a nástroje na 
liečenie zlomenín rôznych častí tela

(511) 10 
(210) 62285

(111) 177 921 
(220) 09 09.1993 
(151) 13.02 1997 
(180) 09 09.2003 
(540)

(730) Berner Osakeyhtiô, Eteläranta 4 B. 00130 Hel
sinki, FI,

(510) Šijacie, pletiarske a Iemovacie stroje
(511) 7 
(210) 1592-93

(111) 177 922 
(220) 16.12.1994
(151) 13.02.1997
(180) 16 12.2004
(540) ORFARIN
(730) Orion Corporation, Orionmtie 1, 02200 Espoo, 

FI,
(510) Lieky a farmaceutické substancie.
(511) 5 
(210) 3037-94

(111) 177 923 
(220) 16 12.1994 
(151) 13 02 1997
(180) 16 12 2004
(540) VYNIDE
(730) Wardle Storeys pic., Grove Mill, Earby, Colne, 

Lancashire BB8 6UT, GB,
(510) Knižné obaly, materiály na knižnú väzbu, papie

renské výrobky a papierenský tovar vyrobený 
celkom alebo zväčša z kože alebo z náhrad kože, 
koža a j ej náhrady, výrobky z kože a jej náhrad, 
umelá koža



(511) 16, 18 
(210) 3038-94

(111) 177 924 
(220) 14.12.1992
(151) 13.02.1997 
(180) 14.12.2002
(540) ELIMEX
(730) Groszek Andrej, Ing., Grohova 15/17, 602 00 

Brno, CZ;
(510) Nožiarske výrobky, vidličky a lyžičky; zariadenia 

osvetľovacie, vykurovacie, na výrobu pary, zaria
denia na varenie, chladenie, sušenie, vetranie, na 
rozvod vody a zariadenia zdravotnícke; výlisky z 
plastov, drobné náradie a prenosné nádoby pre 
domácnosť a kuchyňu, porcelánové, sklenené a 
keramické výrobky; pivo, ľahké pivo a ležiaky, 
vody minerálne a šumivé a iné nealkoholické ná
poje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov; 
alkoholické nápoje, sprostredkovateľská činnosť 
v uvedených oblastiach.

(511) 8, 11, 17,21,32,33,35 
(210) 73805

(111) 177 925 
(220) 06 12 1995 
(151) 13 02.1997 
(180) 06.12 2005
(540) ARJO
(730) Arjo Hospital Equipment AB, S-24121 Eslôv, 

SE,
(510) Stroje a zariadenia, vrátane výťahov, zdvíhadiel a 

koľajových prepravných zariadení, a to aj na dví
hanie a prepravu invalidných, nepohyblivých a 
chorých osôb, výťahy a závesné zdvíhacie zaria
denia pre pacientov; ručné, hydraulické a elek
trické zdvíhacie stoličky s opierkami alebo re
mienkami na nohy na hygienické účely; zdvíhacie 
vozíky a iné zdvíhacie zariadenia pre pacientov 
(aj vo forme stoličiek, postelí a vozíkov) na po
užitie v bazénoch; hygienické zariadenia s dr
žiakmi, adaptérmi, sterilizačné a dezinfekčné ná
doby, sterilizačné a dezinfekčné koše. Prístroje a 
nástroje vedecké, elektrické, meracie, signalizač
né, kontrolné, záchranné a prístroje a nástroje na 
meranie a váženie, vrátane riadiacich a ovlá
dacích zariadení riadených mikroprocesormi; za
riadení ovládaných na diaľku; elektricky, podlia
kovo alebo rádiovo riadené manuálne riadiace 
zariadenia, elektrické a elektricky ovládané špe
ciálne zariadenia pre bazény a kúpaliská; batérie a 
nabíjačky batérií, bezpečnostné pásy (s výnimkou 
pásov do vozidiel a pásov ako súčastí športových 
zai ladení a výstroja).Prístroje a nástroje chirur
gické, lekárske, zubárske a zverolekárske; vrátane 
hydromasážnych prístrojov, vozíkov pre ležiacich 
pacientov a kúpeľových vozíkov pre nepohybli
vých pacientov, lôžkových mís a ich držiakov; 
umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; or
topedické pomôcky; šijacie matenály. Zariadenia 
na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zaria
denia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie,

vodárenské a sanitárne zariadenia, vrátane kúpe
ľových zariadení, vaní, sedacích vaní, masážnych 
vaní, vodárenských rozvodov a inštalácií, spŕch a 
očistných spŕch; elektrických a manuálnych vozí
kov do spŕch s bočnými opierkami, sprchovacích 
stien, sprchovacích a hygienických stoličiek (aj 
nastaviteľných), sprchovacích kútov a kabín, 
kombinovaných kabín na sprchovanie a toaletu, 
stojanov na umývanie vlasov, záchodových sedá- 
kov, prebaľovacích stolov (vybavených vaničkou 
a termostatickým mixérom), hydroterapeutických 
vaní a bazénov (aj pre osoby s popáleninami), 
čistiace zariadenia, dezinfekčné zariadenia a dr
žiaky k nim, adaptéry, sterilizačné a dezinfekčné 
nádoby, sterilizačné a dezinfekčné koše; zariade
nia na vyprázdňovanie a dezinfekciu urinálnych a 
stomických vreciek a lôžkových mís. Vozidlá, 
zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo vo 
vzduchu, vrátane dopravných prostriedkov na 
prevoz a prepravu chorých a invalidov aj vo for
me invalidných kresiel, bicyklov, vozíkov, kúpe
ľových vozíkov a vozíkov pre nepohyblivých 
pacientov.

(511) 7,9,10,11,12
(210) 3493-95

(111) 177 926 
(220) 13.12 1994
(151) 13.02.1997 
(180) 13.12.2004
(540) AVINA
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrence- 
ville-Princeton Road, PRINCETON, New Jersey 
08540, US;

(510) Lekárske a chirurgické zariadenia, stomické 
prostriedky a vaky, prostriedky na starostlivosť a 
liečbu inkontinencie.

(511) 10 
(210) 3010-94

(111) 177 927
(220) 12 12.1991
(151) 14 02.1997
(180) 12.12.2001
(540)

OäEíaF
(730) Biocel, a. s., 739 21 Paskov, CZ;
(510) Špeciálne hnojivá s kurativnym účinkom pioti 

chloróze rastlín - forma tekutá, prášková.
(511) 1
(210) 65352

(111) 177 928
(220) 15 12 1994
(151) 14 02.1997
(180) 15 12.2004
(540) VAN RAALTE



(730) WARNACO, INC., spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, 90 Park Avenue, New 
York, New York 10016, US;

(510) Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
(511) 25 
(210) 3022-94

(111) 177 929
(220) 16 12.1994
(151) 14 02.1997
(180) 16 12.2004
(540) ALACO
(730) New Zealand Dairy Board, a body constituted 

under the Dairy Boart Act of 1961 of New Zea
land, of Pastoral House, 25 The Terrace, Wel
lington, NZ,

(510) Mlieko, maslo, syry, sušené mlieko a iné mlieká- 
renské výrobky, jedlé oleje a tuky, umelé tuky, 
nátierky, proteiny a proteínové výrobky, výrobky 
používané ako prísady pri výrobe potravín

(511) 29 
(210) 3035-94

(111) 177 930 
(220) 07 04 1994 
(151) 14.02 1997 
(180) 07.04 2004 
(540)

Mimka
(730) N. V. NUTRICIA, Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, NL,
(510) Potraviny, najmä dietetická výživa pre dojčatá, 

deti a chorých, napr zeleninová detská výživa v 
sklenených obaloch, mliečne a mhekárenské vý
robky, vrátane nápojov a akékoľvek obilné vý
robky určené na výživu ľudí, napríklad vločky, 
sušienky, sucháre, pečivo

(511) 5,29,30 
(210) 824-94

(111) 177 931
(220) 07 04 1994 
(151) 14.02 1997
(180) 07 04 2004 
(540)

Mimík
(730) N. V. NUTRICIA, Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, NL,
(510) Potraviny, najma dietetická výživa pre dojčatá, 

deti a chorých, napr. zeleninová detská výživa v 
sklenených obaloch, mliečne a mliekárenské vý
robky, vrátane nápojov a akékoľvek obilné vý
robky určené na výživu ľudí, napríklad vločky, 
sušienky, sucháre, pečivo.

(511) 5,29,30 
(210) 826-94

(111) 177 932 
(220) 07.04.1994 
(151) 14.02.1997
(180) 07.04.2004 
(540)

Hajaja
(730) N. V. NUTRICIA, Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, NL;
(510) Potraviny, najmä dietetická výživa pre dojčatá, 

deti a chorých, napr zeleninová detská výživa v 
sklenených obaloch, mliečne a mliekárenské vý
robky, vrátane nápojov a akékoľvek obilné vý
robky určené na výživu ľudí, napríklad vločky, 
sušienky, sucháre, pečivo

(511) 5,29,30 
(210) 829-94

(111) 177 933 
(220) 27 01.1992 
(151) 14.02 1997
(180) 27 01.2002 
(540)

KETA
(730) Beta Trade, spol. s r. o., Provaznická 5, 110 00 

Praha 1, CZ;
(510) Poradenské a konzultačné služby na výkon hos

podárskych činností, marketingové služby, prie
skumy trhu, zastupovanie tuzemských a zahranič
ných subjektov pri dovoze a vývoze tovaru, služ
by realitnej kancelárie 

(51 1) 35,36,42 
(210) 66111

(111) 177 934 
(220) 29.11.1991 
(151) 14.02.1997
(180) 29.11.2001
(540) SEACOM
(730) SEACOM, spol. s r. o., Nad cementárnou 

389/27, 147 00 Praha 4, CZ,
(510) Elektronické a mikroelektronické systémy a vý

počtová technika; vodoinštalačné armatúry', mo
sadzné nákrutky na spojenie plastových potrubí, 
kancelárska a výpočtová technika, telekomuni
kačná technika; diagnostická technika, lekárska 
technika; vodoinštalačné materiály a tepelná 
technika, stavebné materiály, sprostredkovateľské 
služby v projekčnej činnosti, v ekonomickom po
radenstve a účtovníctve; služby v zdravotníctve - 
servis zdravotníckych zariadení, služby obyva
teľstvu, ako je údržba bytového fondu, mštalatéi- 
ske práce; hotelové služby, pohostinská činnosť, 
zmenárenská činnosť; leasing priemyselného to
varu, pedagogická činnosť, najmä vyučovanie 
cudzích jazykov, vyučovanie na získanie vodič
ského oprávnenia, tlačiarenské a reprografické



(511)
(210)

práce; činnosť realitnej kancelárie; investorská 
činnosť v stavebníctve.
6, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 36, 37, 39, 41, 42 
65086

(111) 177 935
(220) 29.11.1991 
(151) 14.02.1997 
(180) 29.11.2001 
(540)

(730) SEACOM, spol. s r. o., Nad cementárnou 
389/27, 147 00 Praha 4, CZ;

(510) Elektronické a mikroelektronické systémy a vý
počtová technika; vodoinštalačné armatúry, mo
sadzné nákrutky na spojenie plastových potrubí; 
kancelárska a výpočtová technika; telekomuni
kačná technika; diagnostická technika, lekárska 
technika; vodoinštalačné materiály a tepelná 
technika, stavebné materiály; sprostredkovateľské 
služby v projekčnej činnosti, v ekonomickom po
radenstve a účtovníctve; služby v zdravotníctve - 
servis zdravotníckych za- riadení; služby obyva
teľstvu, ako je údržba bytového fondu, inštalatér
ske práce; hotelové služby, pohostinská činnosť, 
zmenárenská činnosť; leasing priemyselného to
varu; pedagogická činnosť, najmä vyučovanie 
cudzích jazykov, vyučovanie na získanie vodič
ského oprávnenia; tlačiarenské a reprografické 
práce; činnosť realitnej kancelárie; investorská 
činnosť v stavebníctve.

(511) 6,9, 10, 11, 16, 17, 19,36,37, 39,41,42
(210) 65087

(111) 177 936 
(220) 30.08.1993 
(310) 74/368184 
(320) 15.03.1993 
(330) US 
(151) 14.02.1997 
(180) 30.08.2003
(540) PAGEMATE
(730) Compaq Computer Corporation, 20555 State 

Hwy 249, Houston, 77070 Texas, US;
(510) Počítačové tlačiarne a ich časti, predovšetkým at

ramentové náplne.
(511) 9 
(210) 1529-93

(180) 16.10.2001
(540) TELEMONT a. s.
(730) TELEMONT a. s., Na bateriích 23, 162 00 Pra

ha 6, CZ;
(510) Dodávka, montáž a servis slaboprúdových zaria

dení v tr. 9.
(511) 9,37 
(210) 64179

(111) 177 938 
(220) 31.08.1993 
(151) 14.02.1997 
(180) 31.08.2003

(540) APOLLO
(730) Kludský Bohumil, Krhanická 21, 142 00 Praha 

4, CZ;
(510) Cirkusy a varieté.
(511) 41 
(210) 1537-93

(111) 177 939 
(220) 02.04.1990 
(151) 14.02.1997 
(180) 02.04.2000
(540) WIRE-O
(730) James Burn International, Esher, Surrey KTlO 

8BD, GB;
(510) Stroje na viazanie balíkov papierov pomocou 

prvkov na viazanie drôtom, stroje vyrábajúce 
prvky na viazanie drôtom a stroje a prístroje na 
dierovanie poznámkových listov a papierov, a 
pod.

(511) 7 
(210) 57248

(111) 177 940 
(220) 10.09.1992 
(151) 14.02.1997 
(180) 10.09.2002 
(540)

W RlNT ACAR

(730) Dollar Rent A Car Systems, Inc., spoločnosť 
existujúca podľa zákonov štátu Oklahoma, 5330 
E. 31st Street, Tulsa, Oklahoma 74135, US;

(510) Prenájom a leasing automobilov.
(511) 36,39 
(210) 71645

(111) 177 937 
(220) 16.10.1991 
(151) 14.02.1997



(540)

(730) ČETRANS Ústí nad Labem, a. s., Revoluční 
13/3289, 400 95 Ústí nad Labem, CZ;

(510) Vnútroštátne zasielateľstvo, colné konanie a pos
kytovanie služieb v súvislosti s colným konaním.

(511) 36,39 
(210) 72981

(111) 177 942 
(220) 14.12.1994
(151) 14.02.1997
(180) 14.12.2004
(540)

(730) BONITA Slovensko, s. r. o., Vajnorská 89, 831 
04 Bratislava, SK;

(510) Tlačoviny ako časopisy, noviny, knihy, periodic
ké a neperiodické publikácie.

(511) 16 
(210) 3019-94

(111) 177 943 
(220) 15.12.1994
(151) 14.02.1997 
(180) 15.12.2004
(540) SUPERON
(730) Rimavan, chemické výrobné družstvo invali

dov, Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská 
Sobota, SK;

(510) Autokozmetické prípravky na čistenie.
(511) 3 
(210) 3021-94

(111) 177 944 
(220) 11.03.1993 
(151) 14.02.1997 
(180) 11.03.2003
(540) RAPTURE
(730) VICTORIA'S SECRET STORES, Inc., spol. 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Four 
Limited Parkway East, Reynoldsburg, Ohio 
43068, US;

(510) Pracie a bieliace prostriedky, čistiace prostriedky, 
mydlo, leštiace prostriedky, odmasťovacie prí
pravky, výrobky kozmetické, voňavkárske vráta
ne éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné 
pasty, prášky; odevy, bielizeň, topánky, sandále, 
papuče.

(511) 3,25 
(210) 226-93

(111) 177 945 
(220) 12.07.1991 
(151) 14.02.1997 
(180) 12.07.2001
(540) LEXIS
(730) Reed Elsevier Properties Inc., spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Delaware, Wilmington. 
Delaware, US;

(510) Počítačové služby pomocné v oblasti právneho 
výskumu.

(511) 42 
(210) 62715

(111) 177 946 
(220) 09.12.1993 
(151) 14.02.1997 
(180) 09.12.2003 
(540)

HAVOLINE FORMULA3

(730) TEXACO INTERNATIONAL TRADER INC., 
spoločnosť organizovaná a jestvujúca podľa zá
konov štátu Delaware, 2000 Westchester Avenue, 
City of White Plains,New York 10650, US;

(510) Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky na 
zachytávanie prachu, palivá, palivové drevo, ole
je, pohonné hmoty - najmä benzín, prostriedky na 
svietenie, sviečky, svietniky, nočné lampičky, 
knôty.

(511) 4 
(210) 2267-93

(111) 177 947 
(220) 12.07.1991
(151) 14.02.1997 
(180) 12.07.2001
(540)

NEKIS
(730) Reed Elsevier Properties Inc., spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Delaware, Wilmington, 
Delaware, US;

(510) Počítačové služby na účely uchovania a vyhľadá
vania údajov, predovšetkým v oblasti poviedok a 
novinových článkov, leasing počítačových termi
nálov a tlačiarní.

(511) 42
(210) 62716



(540) SKITTLES
(730) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, McLean, Virginia 22101- 
3883, US;

(510) Zmrzlina, zmrzlinové krémy a mrazené cukrovin
ky, najmä ovocné zmrzliny, zmrzliny ochutené 
rumom, šľahané zmrazené peny.

(511) 30
(210) 248-93

(111) 177 949 
(220) 30.04.1993 
(151) 25.02.1997 
(180) 30.04.2003
(540) READER'S DIGEST VÝBĚR
(730) The Reader's Digest Association, Inc., spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
Reader 's Digest Road, Pleasantville, New York 
10570-7000, US;

(510) Prístroje a zariadenia na záznam, prenos a repro
dukciu zvuku a obrazov, platne, pásky, kazety a 
iné médiá na záznam alebo reprodukciu zvuku a 
obrazov, prostriedky a zariadenia na rozširovanie 
správ a informácií všetkých druhov, papier, le
penka, výrobky z papiera a kartonážne výrobky, 
publikácie, papiernický tovar, knihársky tovar, 
štetce, písacie stroje a kancelárske potreby s vý
nimkou nábytku, učebné a školské potreby a po
môcky, tlačiarenské písmená, štočky, stereotypy.

(511) 9,16 
(210) 613-93

(111) 177 950 
(220) 16.12.1994
(151) 24.02.1997 
(180) 16.12.2004
(540)

(730) SOVA SYSTEMS, spol. s r. o., Nevädzová 5, 
821 01 Bratislava, SK;

(510) Zariadenia na spracovanie údajov a počítače 
(hardver-technické vybavenie); elektronické 
stroje, prístroje a zariadenia súvisiace s výpočto
vou technikou, a to najmä periférne zariadenia k 
počítačom, tlačiarne k počítačom, počítačové klá
vesnice, počítačové pamäte a pod.; počítačový 
softvér; činnosť realitnej kancelárie; poradensko- 
konzultačné a inštalačné služby pre počítačový 
softvér; automatizované spracovanie dát, spraco
vanie a vývoj (aplikácie) softvéru.

(511) 9,36,42
(210) 3033-94

(111) 177 951 
(220) 09.08.1994 
(151) 14.02.1997
(180) 09.08.2004 
(540)

ainra

(730) AIWA CO., LTD, 2-11, Ikenohata 1-chome, Tai- 
to-ku, Tokyo, JP;

(510) Inštalácia, oprava a údržba elektrických, elektro
nických, telekomunikačných a lekárskych prístro
jov a nástrojov, ich častí a príslušenstva.

(511) 37
(210) 1802-94

(111) 177 952
(220) 09.08.1994 
(151) 14.02.1997
(180) 09.08.2004 
(540)

A-
(730) ARAMIS INC., spoločnosť zriadená podľa zá

konov štátu Delaware, 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 10153, US;

(510) Bieliace príprvky a iné látky na pranie; prípravky 
na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, 
mydlá, voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, 
kozmetické prípravky a prípravky na vlasy a ús
tnu dutinu.

(511) 3
(210) 1803-94

(111) 177 953 
(220) 10.08.1994
(151) 14.02.1997
(180) 10.08.2004

(540) OB SYDIAN
(730) Synon, Inc., 1100 Larkspur Landing Circle, Lar

kspur, California, US;
(510) Počítače; zariadenia na použitie s počítačmi, 

počítačový hardver, softvér a firmver; počítačové 
programy; stroje čítajúce materiály a komponenty 
na ukladanie textov alebo údajov; údaje v strojo
vo čitateľnej forme; diely a spojky na všetky uve
dené výrobky; tlačoviny; inštruktážne a výučbové 
materiály; počítačové stanice; počítačové prog
ramy a bázy dát v tlačovej forme; knihy a manuá
ly-

(511) 9,16
(210) 1810-94



(111)
(220)

(151)
(180)
(540)
(730)

(510)

177 954 
10.08.1994 
14.02.1997 
10.08.2004
SYNON
Synon, Inc., spoločnosť organizovaná podľa zá
konov štátu Delaware, 1100 Larkspur Landing 
Circle, Larkspur, California, US;
Počítače; zariadenia na použitie s počítačmi; 
počítačový hardver, softvér a firmver; počítačové 
programy; stroje čítajúce materiály a komponenty 
na ukladanie textov alebo údajov; údaje v strojo
vo čitateľnej forme; diely a spojky na všetky uve
dené výrobky; tlačoviny; inštruktážne a výučbové 
materiály; počítačové stanice; počítačové prog
ramy a bázy dát v tlačovej forme; knihy a manuá
ly.

(511) 9,16

(151)
(180)
(540)

25.02.1997
03.01.2002

FATE

(540)
(730)

(510)

(511)
(210)

OPERALIA
Fundación Cultural Operalia, Ejercito Nacional 
No. 579, Colonia Granada, 11520 Mexico D.F., 
MX;
Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, 
tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie, papier
nický tovar, lepidlá kancelárske a pre domácnosť, 
potreby pre umelcov, šetce, písacie stroje a kance
lárske potreby (okrem nábytku), učebné a školské 
potreby a pomôcky (okrem prístrojov), hracie 
karty, tlačiarenské štočky; inzertná a reklamná 
činnosť, poskytovanie pomoci pri prevádzke ob
chodu; spojové služby; výchovná a zábavná čin
nosť.
16, 35, 38, 41 
1840-93

(210) 1811-94 (111)
(220)

177 958 
14.09.1992

(151) 14.02.1997
(111) 177 955 (180) 14.09.2002
(220) 03.01.1992 (540)

PlSQMTľ
mmm
%ľontÍsl

FILMOVÉ A TELEVIZNÍ 
STUDIO

(730) Dlouhý Josef, Levá 23/390, 147 00 Praha 4, CZ;
(510) Príprava, realizácia a dokončovacie práce při 

tvorbe filmových a televíznych (video) progra
mov.

(511) 41 
(210) 65694

(111) 177 956 
(220) 11.07.1994 
(151) 25.02.1997 
(180) 11.07.2004 
(540)

(730) TECHNOKOV, spol. s r. o., Rudinská cesta 
1330, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SK;

(510) Kovové obaly.
(511) 6
(210) 1561-94

(730) Kroneisl Miroslav, Brečtanová 4, 831 01 Brati
slava, SK;

(510) Farby, laky a náterové hmoty z prírodných z syn
tetických materiálov na každý spôsob použitia a 
pomocné prípravky; prípravky na brúsenie a leš
tenie kovov, tmely pod farby; tmely na opravu 
porcelánových predmetov a predmetov z kovov a 
plastov, rozpúšťadlá farieb, lakov a náterových 
hmôt; prípravky na odstraňovanie karbónu z mo
torov, brzdové kvapaliny; podlahové krytiny kaž
dého druhu, tapety; nábytok vrátane kovového a 
kempingového, bytové doplnky z dreva a plastov; 
pamiatkové predmety a miniatúry z dreva, plas
tov, rohoviny, slonoviny, kostí, jantáru, perlete, 
morskej peny, korku, trstiny, z obyčajných kovov 
a ich zliatin, z drahých kovov a ich zliatin, zo 
skla, porcelánu, kameniny, kože a koženky kaž
dého vyhotovenia i ako hračky ; priemyselné ole
je a tuky, mazacie tuky, mazivá, pohonné látky a 
oleje; elektrické striekacie prístroje na nanášenie 
farieb, striekacie prístroje na nanášanie farieb 
stlačeným vzduchom; služby: hotelové, reštau
račné, recepčné, služby pre hotelové haly, denné 
a nočné kluby, zostavovanie cestovných a rekre
ačných komplexných služieb, služby konferenč
ných stredísk; doprava cestná, preprava železnič
ná a letecká, požičiavanie dopravných prostried
kov, obstarávanie dopravných prostriedkov, taxis
lužba, prenájom vozidiel leasingom; služby ob
chodné, poradenské, obstarávateľské a sprostred- 
kovávateľské a predvádzanie uvedených výrob
kov, služby pri oprave, údržbe a čistení vozidiel,
motorov a ich častí.

(511) 1, 2. 3, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 19, 20, 21. 24, 27, 28, 
35,37, 39,41,42 

(210) 71677



(111) 177 959
(220) 29.10.1992
(151) 17.02.1997
(180) 29.10.2002
(540) __________

A 1(Kf1
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, 

CZ;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne 

a veterinárne, chemické výrobky pre priemysel, 
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky 
bakteriocídne, fungicídne, insekticídne, dezin
fekčné prípravky, prípravky proti nákaze, prí
pravky na konzervovanie, prostriedky na hubenie 
škodcov a ničenie rastlín, čistiace prostriedky, 
liečebné mydlá, vonné a kozmetické prípravky, 
látky pre kozmetiku a parfumériu, éterické oleje, 
výťažky, extrakty a esencie, prípravky posilňujú
ce a dietetické, prípravky na ošetrovanie zubov a 
ústnej dutiny, zubné výplne a protézy, náplasti, 
obväzový a šijací materiál pre chirurgiu, diagnos- 
tiká, jedy a sýtené minerálne vody.

(511) 1,3,5, 10,32 
(210) 72615

(111) 177 960 
(220) 20.08.1996 
(151) 24.02.1997 
(180) 20 08.2006 
(540)

GASTROPOL®
(730) Technopol, akciová spoločnosť Bratislava,

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, SK;
(510) Mäso, neživé ryby; hydina; zverina; mäsové vý

ťažky; konzervované mäso; konzervované ryby; 
konzervované ovocie; konzervovaná zelenina; 
konzervované, sušené, varené ovocie a zelenina; 
rôsoly a zaváraniny; vajcia; mlieko a mliečne ná
poje, jedlé oleje a tuky; káva; čaj; kakao; cukor, 
ryža; múka a obilné prípravky; chlieb; sušienky; 
sucháre; koláče; jemné pečivo a cukrovinky; 
zmrzlina; med; droždie; prášky do pečiva; soľ; 
horčica; čierne korenie; koreniny; ocot; omáčky; 
kávové, kakaové a čokoládové nápoje; čerstvé o- 
vocie a zelenina; pivo; minerálne vody; šumivé 
vody; nealkoholické nápoje; vína; likéry a ostatné 
alkoholické nápoje; služby cestovnej kancelárie - 
zmenárenská činnosť; služby cestovnej kancelárie 
- služby v doprave, zájazdy, ubytovacie služby, 
stravovanie; zásobovanie a obsluha ľudí v závod
ných jedálňach a reštauráciách, vrátane obsluhy 
vykonávanej poloautomaticky, alebo prostredníc
tvom automatov; príprava potravín a nápojov, 
tiež použitím automatov, obsluha v kantínach 
zriadených vo firmách a kanceláriách a pohoste
nie; ubytovacie služby (rekreačné zariadenia vo 
vlastníctve Technopolu, zariadenia v nájme),

reštauračné automaty; služby kongresového cha
rakteru (kongresy, konferencie, semináre, sym
póziá, obchodné prezentácie); svetová počítačová 
telekomunikačná sieť INTERNET; prevádzkové 
služby vo verejnom stravovaní; poradenské služ
by vo verejnom stravovaní.

(511) 29, 30,31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 
(210) 2196-96

(111) 177 961 
(220) 26.11.1993 
(151) 27.02.1997 
(180) 26.11.2003
(540) NAFTOPROJEKT
(730) NAFTOPROJEKT - CP, spol. s r. o., Karpatská 

3256/15, 058 01 Poprad, SK;
(510) Oceľové konštrukcie, kovové káble a rúry, kovo

vé potrubia a nádrže; vrtné súpravy, vŕtacie stro
je, ťažné zariadenia, stroje, motory; prístroje a 
nástroje geodetické, elektrické, kontrolné, počíta
če, informačné a riadiace systémy, hardver, sof
tvér; kopírovanie, obchodné a podnikateľské in
formácie, obchodné a podnikateľské poradenstvo; 
sprostredkovanie obchodu s výrobkami; vŕtanie, 
dobývanie surovín, výstavba a údržba ropovodov, 
stavebníctvo (stavby na kľúč), inžinierske, po
zemné a priemyselné stavby (komplexný inžime- 
ring); informačné kancelárie; skladovanie suro
vín; spracovanie ropy; organizovanie a vedenie 
kurzov a seminárov, školenia, vydávanie textov, 
časopisov, periodických publikácií; odborné a 
technické konzultácie a poradenstvo, expertízna 
činnosť, odborné informácie, geodetická a karto
grafická činnosť, ropný prieskum, projektová 
činnosť v investičnej výstavbe, inžinierska čin
nosť, výskumná a vývojová činnosť, technické a 
projektové štúdie, technický prieskum, projektová 
a expertízna činnosť v oblasti inžinierskej ekoló
gie a životného prostredia, vývoj a poskytovanie 
softvéru, tvorba bánk dát, poradenstvo v oblasti 
spracovania dát, know-how.

(511) 6, 7, 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
(210) 2171-93

(111) 177 962 
(220) 31.03.1992 
(151) 27.02.1997 
(180) 31.03.2002
(540) MANTRA
(730) Přibáňová Marta, Daškova 3072, 143 00 Praha 

4 - Modřany, CZ;
(510) Prípravky, pracie a bieliace, čistiace, leštiace, 

odmasťovacie; mydlo, výrobky kozmetické, vo- 
ňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na 
vlasy, zubné pasty, prášky; želatína na potravinár
ske účely, moridlá na bielizeň, farby na vlasy, o- 
buvnícka smola; obyčajné kovy v surovom a po- 
lospracovanom stave a ich zliatiny aj s nekovo
vými materiálmi, kotvy, nákovy, zvony, stavebný 
materiál z valcovaného a liateho kovu, koľajnice 
a iný kovový materiál určený na železničné účely.



Nepohyblivé železničné zariadenie; reťaze, kovo
vé káble a drôty (s výnimkou drôtov určených na 
elektrotechnické účely); zámočnícke výrobky, 
kovové rúry a rúrky, nedobytné pokladne, trezory 
a schránky, oceľové guľôčky; podkovy, klince, 
skrutky, závrtné skrutky a iné kovové výrobky, 
ktoré nie sú obsiahnuté v iných triedach; rudy, 
ručné nástroje, majúce funkciu náradia v prísluš
ných odboroch; nožiarske výrobky, vrátane no
žiarskych výrobkov z drahých kovov, britiev a 
holiacich elektrických strojčekov; vidličky a lyži
ce aj z drahých kovov, zbrane sečné a bodné, 
strojčeky na strihanie vlasov, srsti a vlny, špachtle 
a iné náčinie pre umelcov; drahé kovy a ich zlia
tiny; predmety z drahých kovov, ich zliatin alebo 
predmety z plátovaných (dublovaných) kovov, 
bižutéria z plastických hmôt, hodiny, kontrolné 
hodiny, hodinářské výrobky a chronometrické 
zariadenia, vrátane špeciálnych puzdier, umelecké 
predmety z bronzu; hudobné nástroje vrátane me
chanických klavírov a ich príslušenstva, struny na 
hudobné nástroje, hudobné skrine; papier a vý
robky z papiera; lepenky a kartonážne výrobky, 
spojivá pre papierenský priemysel; tlačoviny, ča
sopisy, periodiká, knihy, knihárske výrobky, fo
tografie, písacie potreby vrátane písacích potrieb 
z drahých kovov, kancelárske lepidlá; nožiarske 
výrobky na kancelárske účely; potreby pre umel
cov; štetce, písacie stroje a kancelárske potreby 
okrem nábytku; učebné a školské potreby a po
môcky; hracie karty, tlačiarenské písmená, štoč
ky; koža a jej náhrady, výrobky z kože a náhrad, 
pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach, surové 
kože a kožušiny; kufre a cestovné tašky, dážd
niky, slnečníky a palice; biče, postroje a prikrýv
ky na kone a sedlárske výrobky; nábytok vrátane 
kovového a kempingového nábytku, brúsené sklo 
a zrkadlá, rámy; výrobky z dreva, korku, tŕstia, 
trstiny, vŕbového prútia, rohoviny, slonoviny, 
kostí, kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, mor
skej peny, buničiny, pokiaľ nie sú zaradené v i- 
ných triedach, výrobky z plastov, pokiaľ nie sú 
zaradené v iných triedach, posteľné potreby; mat- 
iace, žinenky, podhlavníky a podobne, drobné 
náradie a prenosné nádoby na domáce a kuchyn
ské účely, ako kuchynský riad, vedrá, plechové 
misky a nádoby, misky a nádoby z plastických a 
iných hmôt, ručne poháňané strojčeky na mletie, 
sekanie, lisovanie, odstraňovanie prachu a nečis
tôt, leštenie parkiet a podobne; hrebene a špongie 
na umývanie, toaletné potreby, kefy, kefársky 
materiál, pomôcky na upratovanie, čistiace látky, 
drôtenky vrátane drôteniek z p !atických hmôt, 
sklenený tovar vrátane okenného skla, výrobky z 
porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zaradené v í- 
ných triedach; odevy, bielizeň, topánky, čnevice, 
trampky, vrátane športových; čipky, výšivky, stu
hy, šnurovačky; gombíky, stláčacie gombíky, há
čiky, špendlíky, spony; zipsy, umelé kvety, sieťky 
na vlasy, leonský tovar; koberce, rohože, linole
um a iné podlahové krytiny; čalúnenie vrátane fa
rebných papierových tapiet, paravány, voskové 
poťahové plátno; hry, hračky, telocvičné a špor
tové náradie vrátane sietí; športové potreby neza
radené v iných triedach; rybárske potreby vrátane 
návnad; náradie na zimné športy, náradie na 
športové hry, plážový a kúpací tovar; šermiarske

sečné a bodné zbrane, ozdoby na vianočné strom
čeky; káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 
čokoláda, kávové náhradky, múka a obilné vý
robky určené na ľudskú výživu vrátane ovsených 
vločiek a podobne, nápoje z kávy, kakaa alebo 
čokolády; chlieb, sucháre, sušienky, oblátky, ko
láče, jemné pečivo a cukrovinky, vianočné cuk
rovinky a čokoládové výrobky; zmrzlina, med, si
rup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, 
horčica; čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, 
korenie, ľad; sprostredkovanie obchodných kon
taktov a zastupovanie ich účastníkov, vrátane za
hraničných, obchodné poradenstvo a administra
tívna činnosť.

(511) 3, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 
35

(210) 67653

(111) 177 963
(220) 03.11 1992 
(151) 12 02 1997 
(180) 03 11.2002 
(540)

(730) PIVOVAR VELKÉ POPOVICE, a. s., Rm-
ghofferova 1, 251 69 Velké Popovice, CZ;

(510) Pivo.
(511) 32 
(210) 72733

(111) 177 964
(220) 02.06 1992 
(151) 12.02 1997
(180) 02.06 2002
(540) FORNAX
(730) FORNAX, a. s., Chebská 116, 360 06 Karlovy 

Vary, CZ,
(510) Priemyselné pece, kotly a ostatné tepelnotechno- 

logické zariadenia všetkých druhov, stavba vyso
kých komínov, ohňovzdorné výmurovky, bytová, 
občianska a má výstavba, oceľové konštrukcie na 
pozemnú a priemyselnú výstavbu, stravovacie a 
ubytovacie služby, export-import, realizácia te
pelných, piotichemických a iných špeciálnych 
izolácií.

(511) 6, 11,35,37, 42 
(210) 68989



(540)

(730) ALL IN, akciová společnost, Vodičkova 30, 548 
758 Praha 1, CZ;

(510) Spracovanie podnikateľských zámerov, podnika
teľské poradenstvo, marketingové štúdie, pora
denstvo v oblasti aplikácie výpočtovej techniky, 
inzertná činnosť, finančné analýzy; poradenské 
služby žiadateľom o úver, činnosť realitnej kance
lárie, oceňovanie nehnuteľností, hnuteľných vecí, 
cenných papierov, práv alebo iných majetkových 
hodnôt; dohliadacia činnosť pri vykonávaní veľ
kých investičných akcií, interdisciplinárne ob
chodné, ekonomické a sociálne analýzy odvetví a 
regiónov, sledovanie čerpania úverov poskytnu
tých na investičnú výstavbu, činnosť v oblasti 
výstavby domov; sprostredkovateľská činnosť tý
kajúca sa uvedených služieb.

(511) 35,36,42
(210) 62006

(111) 177 966 
(220) 30.12.1992 
(151) 12.02.1997 
(180) 30 12 2002 
(540)

IPJ-SINK-ERATOR

(730) EMERSON ELECTRIC CO., spoločnosť or
ganizovaná podľa zákonov štátu Missouri, 8100 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri, US;

(510) Stroje a obrábacie stroje, drviče odpadkov, lisy na 
odpadky, motory, súkolesia a hnacie remene, za
riadenia na rozvod vody, vrátane automatov na 
horúcu vodu.

(511) 7.11
(210) 74330

(111) 177 967 
(220) 08 04 1994 
(151) 12 02 1997 
(180) 08.04.2004 
(540)

(730) N. V. NUTRICIA, Stationsstraat 186, 2712 HM 
Zoetermeer, NL;

(510) Potraviny, najmä dietetická výživa pre dojčatá, 
deti a chorých, napr. zeleninová detská výživa v 
sklených obaloch, mliečne a mliekárenské výrob

ky, vrátane nápojov a akékoľvek obilné výrobky 
určené na výživu ľudí, napr vločky, sušienky, su
cháre, pečivo.

(511) 5,29,30 
(210) 835-94

(111) 177 968 
(220) 30.08.1993 
(151) 24.02.1997 
(180) 30.08.2003
(540) ROGE CAVAILLES
(730) Laboratoire Lachartre S. N. C., 104 Avenue 

Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, FR;
(510) Bieliace a pracie prípravky, prípravky na čistenie, 

leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, voňav- 
kárske výrobky, éterické oleje, kozmetické vý
robky, prípravky na pestovanie vlasov a na čiste
nie zubov.

(511) 3
(210) 1531-93

(111) 177 969 
(220) 08.07.1994 
(151) 19.02.1997 
(180) 08.07 2004 
(540)

(730) New Zealand Wool Board, Wool House, 10 
Brandon Street, Wellington, NZ;

(510) Vlna, tak surová ako aj upravovaná, vrecia, vy- 
pchávkový materiál; surové textilné vlákna; 
priadze a nite na textilné účely; tkaniny; pokrýv
ky; odevy; obuv; klobučnícky tovar; podlahové 
krytiny vrátane kobercov, podložiek, rohoží, 
spracovanie a úprava materiálov, spracovanie a 
úprava vlny a vlnených výrobkov, zverolekárske 
a poľnohospodárske služby; vedecký a priemy
selný výskum; počítačové programovanie

(511) 22, 23, 24, 25, 27, 40, 42
(210) 1548-94

(111) 177 970
(220) 10.02 1992
(151) 12.02.1997
(180) 10.02.2002
(540)

AKtAS & VANDA 
GaUery



(730) Arias & Vanda Gallery - Vandova spol. s r. o.,
Štúrova 108, 900 01 Modra, SK;

(510) Obrazy; výstavnícka činnosť a jej organizovanie; 
sprostredkovanie a prenájom nehnuteľností.

(511) 16,36,41 
(591) modro-biela 
(210) 66363

(111) 177 971 
(220) 18 11.1992
(151) 27.02.1997 
(180) 18 11.2002 
(540)

apol.e r.o.

(730) BOOM, spol. s r. o., Nám. Mlru 6, 792 01 
Bruntál, CZ;

(510) Hygienické prípravky, náradie a prístroje s ruč
ným pohonom, osvetľovacie prístroje, papier, 
papiernické výrobky, kancelárske potreby, plas
tové výlisky, výrobky z plastov, sanitárna techni
ka (sanitárne výrobky) z plastov, patriace do trie
dy 20.

(511) 3,8,11.16,17,20
(210) 73045

(111) 177 972
(220) 25.09 1992 
(151) 27 02 1997 
(180) 25 09 2002 
(540)

ZETINA
(730) Zbrojovka Brno, a. s., Lazaretní 7, 656 17 Brno,

CZ;
(510) Výskum, vývoj, výroba, odbyt, prenájom a servis 

v skupinách výrobkov - stroje na spracovanie dát, 
najmä jednotky vstupné a výstupné, zariadenie na 
diaľkové spracovanie dát, pamäťové jednotky 
počítačov vrátane programového vybavenia; kan
celárske stroje, prístroje a zariadenia, najmä pí
sacie stroje, zariadenia na diaľkový prenos dát; 
naftové motory, najmä pre traktory, motorové po
honné agregáty, náradie a nástroje, najmä rezné, 
strižné, tvarovacie, upínacie, meradlá a zariadenia 
na meranie geometrických veličín, formy, mode
ly, šablóny; obrábacie stroje vrátane opráv, stroje 
a zvláštne zariadenia na strojársku výrobu; zbra
ne, najmä športové, lovecké a účelové strelné za
riadenia, špeciálna technika, výkovky a výlisky z 
ocele, prístroje na automatickú reguláciu a riade
nie, pneumatické prvky a zariadenia; neštandard
né rozvádzače nízkeho napätia vrátane montáže, 
proiektová činnosť; skúšanie kovov a zliatin

(511) 6, 7. 8, 9, 12, 13, 16,37, 42 
(210) 71896

(151) 27.02.1997 
(180) 08.02.2004 
(540)

(730) MERINA, a. s., M. R. Štefánika 19, 
Trenčín, SK;

911 60

(510) Tkaniny; pleteniny; konfekcia; kusové 
výrobky.

textdné

(511) 24,25
(591) modrá
(210) 309-94

(111) 177 974
(220) 08.02.1994 
(151) 27.02.1997 
(180) 08.02.2004 
(540)

IKvtka

(730) MERINA, a. s., M. R Štefánika 19, 911 60 
Trenčín, SK;

(510) Tkaniny; pleteniny; konfekcia; kusové textilné 
výrobky.

(511) 24,25 
(210) 311-94

(111) 177 975 
(220) 16.09.1992 
(151) 27.02.1997 
(180) 16.09.2002
(540) REDA
(730) REDA, s. r. o., Šumavská 15, 602 00 Brno, CZ,
(510) Kozmetika každého druhu, vreckové nože, me

radlá (pásové), príručné lampy, písacie potreby, 
kancelárske potreby, kalendáre, kľúčenky, vývrt
ky, odevy, ich súčasti a doplnky, reklamné služ
by. obstarávateľská činnosť v uvedených oblas
tiach.

(511) 3, 8, 9, 11, 16, 18, 21. 25, 35, 36 
(210) 71711

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

177 976 
04 09 1996 
27 02 1997 
04 09 2006

BALIARNE POTRAVÍN, s. r. o.

(111) 177 973 
(220) 08 02 1994

(730) BALPO Baliarne potravín, s. r. o., Š Furdeka 
34/44, 036 01 Martin. SK,



(510) Arašidy spracované, datle, hrozienka, kokos su
šený, oriešky (spracované), mandle (spracované), 
sušené ovocie, kandizované ovocie, zelenina 
(sušená), zemiakové lupienky; ryža, krupica, cu
kor, jemné pečivo, sušienky, sucháre, keksy, bis
kvity, príchuti do nápojov s výnimkou éterických 
olejov; arašidy, lieskové oriešky, orechy, mandle 
(ovocie), sezam, fazuľa (čerstvá), hrach (čerstvý), 
šošovica (čerstvá), zelenina (čerstvá); prášky na 
výrobu šumivých nápojov.

(511) 29,30,31,32 
(591) modrá, červená 
(210) 2314-96

(111) 177 977
(220) 22.12.1992 
(151) 12.02.1997
(180) 22.12.2002 
(540)

TfiUitiS
(730) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimav

ská Sobota, SK;
(510) Zámočnícke výrobky všetkých druhov, všetky vý

robky z kovu patriace do triedy 6; počítače a mik
ropočítače, ich diely a príslušenstvo, výpočtová 
technika, technické prostriedky informačných 
systémov; mäso, ryby, hydina, zverina, výrobky z 
mäsa, rýb, hydiny a zveriny, vrátane ich spraco
vania do formy konzerv, mäsové výťažky, údeni
ny, pokrmy pripravované z mäsových výrobkov; 
sprostredkovanie v obchodnej činnosti; mäsiar
stvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mä
sa, údenie potravín.

(511) 6,9.29,36,40
(210) 74100

(111) 177 978
(220) 20.01.1994 
(151) 27.02 1997 
(180) 20.01.2004
(540) HEPACARE
(730) EVANS MEDICAL LIMITED, Evans House, 

Regent Park, Kingston Road, Leatherhead, Surrey 
KT22 7PQ, GB;

(510) Farmaceutické prípravky a látky, vakcíny.
(511) 5
(210) 126-94

(540)

VPO
(730) Vaváček Imrich, Saratovská 15, 841 02 Bratisla

va, SK;
(510) Priemyselné chemikálie, odmasťovacie prípravky, 

hasiace zmesi, chladiace prípravky; odmasťovacie 
prípavky, prípravky na čistenie komínov; nádrže 
kovové, rúry kovové, obalové nádoby z kovu, 
bezpečnostné (kovové) pokladnice a schránky; 
čerpadlá, pumpy, generátory prúdu; ručné náradie 
a nástroje; osvetľovacie prístroje a zariadenia; 
motorové vozidlá a ich súčasti; papierenský tovar, 
vrecká z papiera, papierové filtre, utierky, karty, 
podložky, fólie, výrobky z kartónu a lepenky; 
bavlnené textílie, textilný filtračný materiál, ne
tkané textílie, plachty, pogumovaná tkanina, ru
kavice, tkaniny, závesy; obuv, uniformy, čiapky, 
klobúky.

(511) 1,3,6, 7, 8, 11, 12, 16, 24,25
(210) 2042-96

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)
(730)

(510)
(511) 
(210)

177 980
03.01.1994
25.02.1997
03.01.2004
SLALOM
VILEDA GmbH, Leibnizstrasse 2, D-69469 
Weinheim, DE;
Mopy na prach.
21
6-94

(Hl) 177 981
(220) 20.01.1994
(151) 25.02.1997
(180) 20.01.2004
(540) BACILLOCID
(730) BODE CHEMIE GmbH & CO., Melanchthon- 

strasse 27, Hamburg, DE;
(510) Dezinfekčné prostriedky, farmaceutické pros-

triedky, ako aj prípravky 
zdravia.

určené na ochranu

(511) 5
(210) 121-94

(111) 177 982 
(220) 20.01.1994 
(151) 25.02.1997 
(180) 20.01.2004
(540) DISMOZON
(730) BODE CHEMIE GmbH & CO., Melanchthon- 

strasse 27, Hamburg, DE;



(510) Dezinfekčné prostriedky, farmaceutické pros
triedky, ako aj prípravky určené na ochranu 
zdravia.

(511) 5
(210) 122-94

(111) 177 983
(220) 20 01 1994
(151) 25 02.1997
(180) 20 01 2004
(540) BODEDEX
(730) BODE CHEMIE GmbH & CO., Melanchthon- 

strasse 27, Hamburg, DE;
(510) Dezinfekčné prostriedky, farmaceutické pros-

t riedky, ako aj prípravky 
zdravia

určené na ochranu

(511) 5
(210) 123-94

(111) 177 984
(220) 20.01 1994
(151) 25 02 1997
(180) 20 01.2004
(540) BACCALIN
(730) BODE CHEMIE GmbH & CO., Melanchthon- 

strasse 27, Hamburg, DE,
(510) Dezinfekčné prostriedky, farmaceutické pros-

triedky, ako aj prípravky 
zdravia

určené na ochranu

(511) 5
(210) 124-94

(111) 177 985 
(220) 20 01 1994 
(151) 25 02 1997 
(180) 20 012004
(540) MIKROBAG
(730) BODE CHEMIE GmbH & CO., Melanchthon- 

strasse 27, Hamburg, DE,
(510) Dezinfekčné prostriedky, farmaceutické pros

triedky, ako aj prípravky určené na ochranu 
zdravia

(511) 5
(210) 125-94

(111) 177 986
(220) 18 10.1994
(151) 25 02 1997
(180) 18 10.2004
(540)

(730) Senická mliekáreň, a. s., Priemyselná 1339, 
905 27 Senica, SK,

(510)
(511) 
(210)

Mlieko a mliekárenské výrobky
29
2438-94

(Hl) 177 987
(220) 14.01.1994
(151) 25.02.1997
(180) 14.01.2004
(540) HIRULOG
(730) BIOGEN, INC., spoločnosť zriadená podľa zá

konov štátu Massachusetts, 14 Cambridge Center, 
021 42 Cambridge Massachusetts, US,

(510) Inhibitory trombinu.
(511) 5
(210) 61-94

(111) 177 988 
(220) 31 01.1994 
(151) 25.02 1997 
(180) 31 01 2004
(540) HILUX
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(TOYOTA MOTOR CORPORATION), No 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP.

(510) Motorové vozidlá, ich súčasti a príslušenstvo
(511) 12 
(210) 252-94

(111) 177 989 
(220) 31.01.1994 
(151) 25.02.1997 
(180) 31.01 2004
(540) CELICA
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(TOYOTA MOTOR CORPORATION), No 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, .FP,

(510) Motorové vozidlá, ich súčasti a príslušenstvo
(511) 12 
(210) 253-94

(HI) 177 990
(220) 31 01 1994
(151) 25 02.1997
(180) 31.01 2004
(540) LAND CRUISER
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(TOYOTA MOTOR CORPORATION), No 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP,

(510) Motorové vozidlá, ich súčasti a príslušenstvo
(511) 12
(210) 254-94

(HI) 177 991
(220) 31 01.1994
(151) 25 02 1997
(180) 31 01 2004
(540) STARLET



(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), No. 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;

(510) Motorové vozidlá, ich súčasti a príslušenstvo.
(511) 12 
(210) 257-94

(730) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 
Plzeň, CZ;

(510) Pivo svetlé i tmavé, nealkoholické pivo, pivo pre 
diabetikov.

(511) 32 
(210) 73937

(111) 177 992 
(220) 31.01.1994 
(151) 25.02.1997 
(180) 31.01.2004
(540) HIACE
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(TOYOTA MOTOR CORPORATION), No. 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;

(510) Motorové vozidlá, ich súčasti a príslušenstvo.
(511) 12 
(210) 258-94

(111) 177 993 
(220) 31.01.1994 
(151) 25.02.1997 
(180) 31.01.2004
(540) PREVIA
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(TOYOTA MOTOR CORPORATION), No. 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;

(510) Motorové vozidlá, ich súčasti a príslušenstvo.
(511) 12 
(210) 259-94

(111) 177 994
(220) 31.01.1994 
(151) 25.02.1997 
(180) 31.01.2004
(540) CAMRY
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(TOYOTA MOTOR CORPORATION), No 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;

(510) Motorové vozidlá, ich súčasti a príslušenstvo.
(511) 12 
(210) 260-94

(111) 177 995 
(220) 17.12.1992
(151) 25.02.1997 
(180) 17.12.2002
(540)

ÄarWahtr
^UHeialbicv

v ■ - J

(111) 177 996 
(220) 06.04.1995 
(151) 25.02.1997 
(180) 06.04.2005 
(540)

(730) NADÁCIA Q-IMPULZ, Letná 9, 041 87 Koši
ce, SK;

(510) Časopisecké, zborníkové, knižné publikácie, u- 
čebné pomôcky a metodiky; kongresy, konferen
cie, semináre a iné formy výchovy a vzdelávania; 
hodnotenie a testovanie výrobkov, služieb a du
ševných diel.

(511) 16,41,42
(210) 942-95

(111) 177 997
(220) 11.11.1996 
(151) 25.02.1997 
(180) 11.11.2006 
(540)

© APIS
(730) A. T. C., spol. s r. o., Horné Rakovce 1447, 039 

01 Turčianske Teplice, SK;
(510) Klimatizačné zariadenia.
(511) 11 
(210) 2956-96

(111) 177 998 
(220) 25.04.1995 
(151) 25.02.1997 
(180) 25.04.2005 
(540)

ifSOvwT
x/

(730) Tóth Marian, Ing., Sokolská 7, 930 01 Senec, 
SK;



(510) Stavebný materiál kovový, stavebný materiál s 
výnimkou kovového, prenájom nehnuteľností, 
správa nehnuteľností, oprava, údržba a čistenie 
budov, sprostredkovanie obchodu s výrobkami, 
sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami, 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb, in
štalačné práce.

(511) 6, 19,35,36,37 
(210) 1098-95

(111) 177 999 
(220) 23.01.1997 
(151) 26.02.1997 
(180) 23.01.2007
(540) VEGASNACKS
(730) BONAVITA - SERVIS, spol. s r. o., Stolárska 

11,831 05 Bratislava, SK;
(510) Dietetické a diabetické potraviny upravené na le

kárske účely, dietetické a diabetické výrobky o- 
bilné, 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, 
sprostredkovanie obchodnej činnosti s uvedenými 
výrobkami.

(511) 5,30,35 
(210) 236-97

(111) 178 000 
(220) 23.01.1997 
(151) 26.02.1997 
(180) 23.01.2007
(540) BELLAVITA
(730) BONAVITA - SERVIS, spol. s r. o., Stolárska 

11,831 05 Bratislava, SK;
(510) Dietetické a diabetické potraviny upravené na le

kárske účely, dietetické a diabetické výrobky o- 
bilné, 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, 
sprostredkovanie obchodnej činnosti s uvedenými 
výrobkami.

(511) 5,30,35 
(210) 237-97

(540)
Cartyvy

(730) CRYSTALEX, a. s., B. Egermanna 634, 473 13 
Nový Bor, CZ;

(510) Výrobky zo skla, najmä hladké a dekorované ú- 
žitkové sklo pre domácnosť.

(511) 21 
(210) 72655

(111) 178 002
(220) 24.06.1993 
(151) 26.02.1997 
(180) 24.06.2003 
(540)

Octan
(730) LEGO System A/S, DK-7190 Billund, DK;
(510) Hračky, hry a veci na hranie.
(511) 28 
(210) 1042-93

(Hl)

(220)

(151)
(180)
(540)

178 003 
14.05.1992 
26.02.1997 
14.05.2002

Tastomaker

(730) TASTEMAKER, Cincinnati, Ohio, US;
(510) Éterické a esenciálne oleje; príchuti a korenie na 

použitie v potravinách, nealkoholických nápo
joch, kozmetike, lekárstve a cigaretách.

(511) 3,5,30 
(210) 68565

(111) 178 004
(220) 11.11.1992
(151) 26.02.1997 
(180) 11.11.2002 
(540)

P01LW©(řtB[3<š
(730) POLYKOMERC, spol. s r. o., Bajkalská 22, 

821 09 Bratislava, SK;
(510) Vyhrievacie zariadenia pre domácnosť, prevádz

kové budovy (vrátane obytných blokov); mramo
rové obklady a dlažba, drevený a čalúnený náby
tok (bytový aj kancelársky), interiérové doplnky - 
dekoračné textílie (vrátane záclon a závesov), ko
berce, bytové a prevádzkové podlahové PVC 
krytiny.



(511)
(210)

11, 19, 20, 24, 27
72904

(111) 178 005
(220) 14.12.1992
(151) 26.02.1997
(180) 14.12.2002

(540) ZISOFT
(730) ZISOFT - BOBI, a. s., Velké Poříčí 172, CZ;
(510) Plienkové nohavičky najedno použitie.
(511) 16
(210) 73799

(111) 178 006
(220) 16.12.1992
(151) 26 02.1997
(180) 16 12.2002
(540)

(730) de Miclén, a. s., Nádražný rad 23, 934 12 Levice, 
SK;

(510) Výrobky kozmetické, parfumárske a mydlárske.
(511) 3
(591) tmavočervená, biela 
(210) 73895

(111) 178 007
(220) 21.06.1993
(151) 26.02 1997
(180) 21.06.2003
(540) Oscar de la Renta
(730) Oscar de Ia Renta, Ltd., 550 Seventh Avenue,

New York 10018, US;
(510) Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
(511) 25
(210) 1015-93

(Hl) 178 008
(220) 21.06.1993
(151) 26.02.1997
(180) 21.06.2003
(540)

(730) Applebee's International, Inc., Two Pershing 
Square,23 00 Main Street, Suite 900, Kansas City, 
Missouri 64108, US;

(510) Reštauračné a barové služby.

(511) 42 
(210) 1021-93

(111) 178 009 
(220) 21.06.1993 
(151) 26.02.1997 
(180) 21.06.2003 
(540)

(730) Transamerica Corporation, spoločnosť organi
zovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delawa
re, 600 Montgomery Street, San Francisco, Cali
fornia 94111, US;

(510) Poisťovníctvo, finančné služby, peňažné služby, 
služby realitnej kancelárie, doprava, balenie a 
skladovanie tovaru, zabezpečovanie a organizo
vanie dopravných a prepravných služieb, hlavne 
prenájom a leasing nákladných kontajnerov, ces
tných nákladných prívesov, podvozkov a iných 
zariadení na pozemnú a lodnú dopravu, doprava 
nákladov.

(511) 36,39
(210) 1019-93

(111) 178 010 
(220) 16.06.1992 
(151) 26.02.1997 
(180) 16.06.2002 
(540)

E3
(730) JAS, a. s. Bardejov, Dukelská 14, 085 01 Barde

jov, SK;
(510) Lepidlá, apretúry, zapravovacie pasty, laky; čis

tiace prostriedky, formy na výrobu spodkových 
dielcov, zalisovacie formy, perforovacie a dezé- 
novacie matrice, obuvnícke kopytá ako časti 
strojov; obuvnícke kopytá; ortopedická obuv, 
granuláty; suveníry; pančuchy, obuv spoločenská, 
pracovná, športová, vychádzková, domáca a na 
voľný čas.

(511) 1, 2, 3, 7, 8, 10. 17, 21, 25 
(210) 69313



(540)

E3

BARDEJOV

(730) JAS, a. s. Bardejov, Dukelská 14, 085 01 Barde
jov, SK;

(510) Obuv (spoločenská, vychádzková, športová, pra
covná, domáca, ortopedická, obuv na voľný čas), 
obuvnícke polotovary (napr. podošvy, podpätky, 
opätky, klenky a pod.); pomocné obuvnícke prí
pravky (napr. lepidlá, apretury, zapravovacie 
pasty, laky a pod.); krémy na koženú obuv; gra
nuláty (TPK, PVC); obuvnícke zariadenia (formy 
na výrobu spodkových dielcov z termoplastov, 
kopytá, sekacie nože, perforovacie a dezénovacie 
matrice, zalisovacie formy a pod.); sprostredkova
teľská činnosť v oblasti predaja obuvi; poraden
ská činnosť v oblasti predaja obuvi; poradenská 
činnosť v oblasti výroby obuvi.

(511) 1,2,3,7, 8, 10, 17, 25,35,42
(210) 494-95

(111) 178 012 
(220) 24.08.1993 
(151) 26 02.1997 
(180) 24 08.2003 
(540)

mu$

(730) ELV.S, akciová spoločnosť, Nitrianska 3, 
903 12 Senec, SK;

(510) Zámočnícke výrobky z valcovaných profilov, 
plechov a rúr oceľových a hliníkových - brány, 
ohrady, poklopy, oceľové stožiare, výložníky 
svietidiel, železná ruda, roletové výrobky z hliní
ka, stroje na výrobu betónových výrobkov, stroje 
na tvarovanie kovov, stroje na manipuláciu s vý
robkami, dopravníky, prekladacie zariadenia, 
kryty strojov; elektrické rozvádzače, stožiare bez
drôtových telegrafov; zariadenia na svetelnú sig
nalizáciu, osvetľovacie telesá, výrobky z predpä- 
tého, armovaného a prostého betónu, stožiare, 
panely, dlažbové kocky; roletové výrobky z 
plastov; montáž rozvádzačov, montáž osvetľova
cích stožiarov a zariadení svetelnej signalizácie; 
poskytovanie softvéru, poradenská a konzultačná 
činnosť v oblasti výpočtovej techniky.

(511) 6, 7, 9, 11, 19, 20, 37, 42
(210) 1493-93



Zverejnené prihlášky ochranných známok podľa zákona č. 55/1997 Z. z.

(210) 2739-94 
(220) 16.11.1994 
(511) 30
(540) PLANETKY
(510) 30 - Nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27, 143 20 

Praha 4, CZ;

(210) 69431 
(220) 18.06.1992 
(511) 1
(540) FLORAN
(510) 1 - Umelé hnojivá, prípravky na ošetrovanie

rastlín.
(730) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výro

bu a služby, Václavské nám. 14, 111 66 Praha I 
- Nové Město, CZ;

(210) 64597
(220) 06.1 1.1991
(511) 9
(540) PARTNER
(510) 9 - Elektronicky kľúčovaný telefónny systém 

obsahujúci riadiace jednotky, telefónne súpravy, 
tvarované puzdrá, telefónne spojovacie šnúry, 
linky a prístoje pre tento systém.

(730) Lucent Technologies Inc., 600 Mountain Ave
nue, Murray Hill, US;

(210) 2641-95
(220) 20.09.1995
(511) 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33
(540) KORYO INSAM INDAN
(510) 3 - Kozmetické prípravky.

5 - Farmaceutické a dietetické výrobky, najmä 
liečivé prípravky s obsahom ženšenu, potravinové 
doplnky s liečivými účinkami.
29 - Konzervované, sušené a zavarené, zmrazené 
alebo predmrazené ovocie a zelenina, ovocie a 
zelenina v sirupe, ovocie a zelenina varené, zele
ninové šupky a zeleninové plátky, jedlé oleje, 
rastlinné oleje potravinárske, rastlinné tuky jedlé, 
šťavy a rastlinné výťažky do požívatín, jedlé 
rastlinné výťažky (do potravín), potravinové do
plnky na výživu alebo ako prísady na výživu, 
najmä posilňujúce potravinové doplnky, výživné 
extrakty a rastliné výťažky, ženšen používaný ako 
prísada vo výžive.
30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky, nápoje 
pripravené z kávy, kakaa alebo čokolády, med 
pravý alebo umelý, sirup melasový, korenie všet
kých druhov, potravinové doplnky obsiahnuté v 
tr. 30, prípravky aromatické (potravinárske), aro
máty alebo arómy do nápojov iné ako éterické o- 
leje, aromáty do pečiva, cukríky všeobecne 
(okrem farmaceutických), cukrárske výrobky, žu
vacia guma a žuvacie tablety neliečebné, tablety 
cukrárske, cukrárske výrobky zo sladkého driev

ka, výťažky do potravín (okrem výťažkov éteric
kých alebo éterických olejov), pastilky (cukro
vinky), živné soli.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy 
pre potravinárstvo, čerstvé semená upravené na 
ľudskú výživu, čerstvé byliny neliečebné, potra
viny a požívatiny pre zvieratá vrátane výživných 
potravinových doplnkov, výživné a posilňujúce 
látky a krmné výťažky pre zvieratá, výrobky les
nícke a poľnohospodárske s charakterom potravín 
a požívatín s posilňujúcim účinkom, živé rastliny 
používané ako potrava či požívatina.
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(730) DROZEN Zdeněk, PhDr. - DOZ, Košická 6, 
821 09 Bratislava, SK;

(210) 59044 
(220) 23.10.1990 
(591) žltá, biela, čierna 
(511) 33 
(540)

(510) 33 - Alkoholické nápoje.
(730) Starorežná Prostějov, komanditná spoločnosť,

Dykova 1, 796 96 Prostějov,CZ;

(210) 62246 
(220) 13.11.1996
(591) Modrá 
(511) 9,16,35 
(540)

(510) 9 - Videokazety, kompaktné disky, magnetické 
disky, optické disky a iné budúce nosiče infor
mácií.
16 - Tlačoviny, plagáty, brožúry.
35 - Sprostredkovanie obchodných operácií 
vzťahujúcich sa na nákup a predaj: videokaziet, 
diskov: kompaktných, magnetických, optických a 
iných nosičov informácií, tlačovín, plagátov, bro
žúr.

(730) Infomedia, a', s., Železničiarska 8, 811 04 Brati
slava, SK;



(210) 63063 
(220) 27.11.1996 
(511) 33 
(540)

(510) 33 - Prírodné hroznové víno.
(730) VínoProdukt, akciová spoločnosť, Barónka I, 

833 02 Bratislava - Rača, SK;

(510) 33 - Perlivé červené víno.
(730) VínoProdukt, akciová spoločnosť, Barónka 1, 

835 02 Bratislava - Rača, SK,

(210)

(220)

(511)
(540)

63069 
27.1 1.1996 
33

RAČIANSKE RUŽOVÉ

PEŘOVĚ

(210) 63064
(220) 27 11.1996 
(511) 33 
(540)

(5 10) 33 - Prírodné hroznové víno.
(730) VínoProdukt, akciová spoločnosť, Barónka 1, 

835 02 Bratislava - Rača, SK;

(210)

(220)

(511)
(540)

63066
27.11.1996
33

(510) 33 - Perlivé biele víno.
(730) VínoProdukt, akciová spoločnosť, Barónka 1, 

835 02 Bratislava - Rača, SK;

(210) 63068 
(220) 27.11.1996 
(511) 33 
(540)

(510) 33 - Perlivé ružové víno.
(730) VínoProdukt, akciová spoločnosť, Barónka 1, 

835 02 Bratislava - Rača, SK;

(210) 63070 
(220) 27.1 1.1996 
(511) 33 
(540)

(510) 33 - Vínový likér mandľový.
(730) VínoProdukt, akciová spoločnosť, Barónka 1, 

835 02 Bratislava - Rača. SK;

(210) 63071 
(220) 27.11.1996 
(511) 33 
(540)

(310) 33 - Vínový likér griotkový.
(730) VínoProdukt, akciová spoločnosť, Barónka 1. 

835 02 Bratislava - Rača, SK;

(210) 63072 
(220) 27.11.1996 
(511) 33



(540)

(510) 33 - Vínový likér malinový.
(730) VínoProdukt, akciová spoločnosť, Barónka 1, 

835 02 Bratislava - Rača, SK;

(210) 71550 
(220) 07.09.1992 
(511) 32,33 
(540)

VílSofilODLHT
BRATISLAVA - R VX VX

(510) 32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Prírodné a perlivé vína, vermúty, vínové 
likéry, brandy, šumivé vína, citrusové drinky. 

(730) Vínoprodukt, š. p., Barónka č. 1, 835 02 Brati- 
slava-Rača, SK;

(210) 72928
(220) 1 1.1 1.1992
(511) 32
(540)

(510) 32 - Alkoholické pivá, ležiak, anglické nadkvasné 
vrchné pivo, čierne pivo.

(730) JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBA
DOS) LIMITED, The Corporate Centre, Bay 
Street, Bush Hill, St. Michael, BB;

(210) 72929 
(220) 11.11.1992
(511) 32 
(540)

ROLLING ROCK
(510) 32 - Alkoholické pivá, ležiak, anglické nadkvasné 

vrchné pivo, čierne pivo.

(730) JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBA
DOS) LIMITED, The Corporate Centre, Bay 
Street, Bush Hill, St. Michael, BB;

(210) 73986 
(220) 18.12.1992
(591) Svetlomodrá, tmavomodrá, žltá
(511) 7, 9, 11,37,39, 42
(540)

(510) 7 - Stroje na chemickú výrobu.
9 - Prístroje meracie mechanické, prístroje mera
cie elektronické, prístroje vedecké a laboratórne.
11 - Armatúry priemyselné, zariadenia na ústred
né kúrenie.
37 - Opravy a údržba výrobkov jemnej mechani
ky, opravy a údržba ostatných výrobkov strojár- 
ského priemyslu, servis a opravy prepočítačov 
stanovených veličín plynu.
39 - Nákladná doprava.
42 - Periodické skúšky a overovanie membráno
vých plynomerov, bubnových plynomerov, peT 
riodické skúšky prepočítačov stanovených veličín 
plynu, periodické skúšky a overovanie etánových 
plynomerov a špeciálnych meradiel prietokov 
plynu, kalibračné služby meracích prístrojov na 
meranie dĺžky, tlaku, teploty a elektrických veli
čín, projektová činnosť v investičnej výstavbe, 
inžinierske a projektové činnosti a poradenské 
služby v uvedených oblastiach.

(730) Gas - měřeni, regulace, akciová společnost, 
Husova 691, 539 73 Skuteč, CZ;

(210) 74384
(220) 31.12.1992
(511) 3
(540) HERZ
(510) 3 - Mydlá, parfumy, olejové výťažky, kozmetika,

vlasové umývacie prostriedky, ústne vody, toalet
né prípravky, holiace prípravky, dezodoranty, an- 
tiperspiranty, prípravky na starostlivosť o vlasy, 
pokožku hlavy, kožu a telo, šampóny, kúpeľové 
prípravky, prípravky na zlepšovanie kvality vla
sov, kozmetický zásyp, čistiace pleťové príprav
ky, zvlhčovacie pleťové vody, pleťové make-upy, 
osviežovače vzduchu.

(730) Corsair Toiletries Limited, 220 Park Street 
Lane, Park Street, St.Albans, Hertfordshire AL2 
2AQ, GB;

(210) 74385 
(220) 31.12.1992 
(511) 3
(540) HIZ
(510) 3 - Mydlá, parfumy, olejové výťažky, kozmetika,

vlasové umývacie prostriedky, ústne vody, toalet
né prípravky, holiace prípravky, dezodoranty, an-



tiperspiranty, prípravky na starostlivosť o vlasy, 
pokožku hlavy, kožu a telo, šampóny, kúpeľové 
prípravky, prípravky na zlepšovanie kvality vla
sov, kozmetický zásyp, čistiace pleťové príprav
ky, zvlhčovacie pleťové vody, pleťové make-upy, 
osviežovače vzduchu.

(730) Corsair Toiletries Limited, 220 Park Street 
Lane, Park Street, St.Albans, Hertfordshire AL2 
2AQ, GB;

(210) 74386
(220) 31.12.1992 
(511) 3
(540) SUPERSILK
(510) 3 - Mydlá, par fumy, olejové výťažky, kozmetika,

vlasové umývacie prostriedky, ústne vody, toalet
né prípravky, holiace prípravky, dezodoranty, an- 
tiperspiranty, prípravky na starostlivosť o vlasy, 
pokožku hlavy, kožu a telo, šampóny, kúpeľové 
prípravky, prípravky na zlepšovanie kvality vla
sov, kozmetický zásyp, čistiace pleťové príprav
ky, zvlhčovacie pleťové vody, pleťové make-upy, 
osviežovače vzduchu.

(730) Corsair Toiletries Limited, 220 Park Street 
Lane, Park Street, St.Albans, Hertfordshire AL2 
2AQ, GB;

(210) 74387
(220) 31.12.1992
(511) 3
(540) MASQUERADE
(510) 3 - Mydlá, parfumy, olejové výťažky, kozmetika,

vlasové umývacie prostriedky, ústne vody, toalet
né prípravky, holiace prípravky, dezodoranty, an- 
liperspiranty, prípravky na starostlivosť o vlasy, 
pokožku hlavy, kožu a telo, šampóny, kúpeľové 
prípravky, prípravky na zlepšovanie kvality vla
sov, kozmetický zásyp, čistiace pleťové príprav
ky, zvlhčovacie pleťové vody, pleťové make-upy, 
osviežovače vzduchu.

(730) Corsair Toiletries Limited, 220 Park Street 
Lane. Park Street, St.Albans, Hertfordshire AL2 
2AQ, GB;

(210) 74388
(220) 31.12.1992 
(511) 3
540) CORSAIR

(5 10) 3 - Mydlá, parfumy, olejové výťažky, kozmetika, 
vlasové umývacie prostriedky, ústne vody, toalet
né prípravky, holiace prípravky, dezodoranty, an- 
tiperspiranty, prípravky na starostlivosť o vlasy, 
pokožku hlavy, kožu a telo, šampóny, kúpeľové 
prípravky, prípravky na zlepšovanie kvality vla
sov, kozmetický zásyp, čistiace pleťové príprav
ky. zvlhčovacie pleťové vody, pleťové make-upy, 
osviežovače vzduchu.

(730) Corsair Toiletries Limited, 220 Park Street 
Lane, Park Street, St.Albans, Hertfordshire AL2 
2AQ.GB;

(210) 1028-93
(220) 22.06.1993 
(511) 5
540) LEKOPTIN

(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih 

izdelkov, d. d., Verovškova 57, Ljubljana, SI;

(210) 2182-94
(220) 21.09.1994 
(511) 3
(540) VETRIL
(510) 3 - Prípravky na úpravu a čistenie skiel, krištáľu,

zrkadiel a podobných výrobkov, kovového a 
smaltovaného nábytku.

(730) BGI BRANDS N. V., 6 JB Gorsiraweg, Curacao. 
AN;

(210) 2183-94 
(220) 21.09.1994 
(511) 3,18,25
(540) AQUASCUTUM
(510) 3 - Bieliace prípravky a iné pracie prostriedky:

prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a 
abrazívne prípravky; toaletné potreby; mydlá; 
parfumy, éterické oleje, kozmetické prípravky, 
vodičky na vlasy; prostriedky na čistenie zubov.
18 - Koža a imitácia kože, výrobky z nich, pokiaľ 
nie sú zahrnuté v iných triedach; zvieracie kože a 
kožušiny, kufre a cestovné tašky; dáždniky, sl
nečníky a palice; biče, postroje a sedlárske vý
robky.
25 - Odevy, obuv a klobučnícky tovar.

(730) AQUASCUTUM LIMITED, London,GB;

(210) 2187-94 
(220) 2 J.09.1994 
(511) 29,30,35,42 
(540)

(510) 29 - Mäso, ryby, hydina, zverina (divina); mäsové
výťažky; konzervované, sušené a varené ovocie a 
zelenina; rôsoly, zaváraniny; vajcia, mlieko a iné 
mliekárenské výrobky vrátane mliečnych nápo
jov; jedlé oleje a tuky; potraviny v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 
kávové náhradky; múka a obilné prípravky, pizza, 
chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a 
cukrovinky, zmrzlina; med, sirup z melasy, 
kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; korenie, 
ocot, chuťové omáčky; ľad na chladenie.
35 - Reklamná činnosť a propagácia; sprostred
kovanie obchodu.
42 - Poskytovanie stravovacích, ubytovacích a 
reštauračných služieb.



(730) ACQUISTI FRANCO, s. r. o., Štúrova 28, 900
21 Svätý Jur 28, SK;

(210) 2188-94 
(220) 21.09.1994 
(311) 9 
(340)

(5 10) 9 - Počítačový hardver a softvér.
(730) APPLE COMPUTER, INC., Cupertino, Cali

fornia, US;

(210) 2189-94 
(220) 21.09.1994 
(311) 9
(540) COLORSYNC
(510) 9 - Počítačový hardver a softvér.
(730) APPLE COMPUTER, INC, Cupertino, Cali

fornia, US;

(210) 2190-94 
(220) 21.09.1994 
(511) 9
(540) RADIUS
(510) 9 - Rádiokomunikačné prístroje a zariadenia,

časti a príslušenstvá uvedených výrobkov.
(730) MOTOROLA Inc., Schaumburg, Illinois, US;

(210) 2191-94 
(220) 21.09.1994 
(511) 9,16,37,38,42 
(540)

5LTELEC0M
(510) 9 - Telekomunikačné zariadenia spojovacie,

prenosové a koncové na vysielanie a príjem in
formácií (napr. telefónne a telegrafné ústredne, 
káble, drôty, rádiové prostriedky, telefónne a rá- 
diotelefónne prístroje, modemy), počítače vrátane 
záznamových médií, súčasti a príslušenstvo všet
kých uvedených výrobkov.
16 - Výrobky z papiera, periodiká, tlačoviny, 
tlačené publikácie, technické návrhy, normy, 
počítačové manuály.
37 - Výstavba, montáž, prevádzka a údržba tele
komunikačných zariadení a telekomunikačných 
sietí vrátane servisnej činnosti.
38 - Telekomunikačné služby vrátane prenájmu 
sieti, hlavne služba telefónna, telegrafná a ďale

kopisná prepožičiavanie miestnych, medzimes
tských a medzinárodných okruhov, prevádzka 
spojenia rádiotelefónnej siete vo frekvenčnom 
pásme 160 MHz, prevádzka siete rozhlasu po 
drôte, faksimilný prenos, videotextová služba, 
elektronické sprostredkovanie správ, prenos úda
jov.
42 - Projekčná, inžinierska a výskumno-vývojová 
činnosť v telekomunikáciách, analytické, projek
tové a výpočtové práce vrátane programovania v 
telekomunikáciách.

(730) SPT TELECOM, a. s„ Olšanská 5, 130 00 Praha 
3, CZ;

(210) 2196-94 
(220) 22.09.1994 
(511) 5

(540) DIPROGENTA
(510) 5 - Farmaceutické, veterinárske a zdravotnícke 

prípravky a prostriedky, dezinfekčné prostriedky, 
dermatologické prípravky.

(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;

(210) 2197-94 
(220) 22.09.1994 
(511) 5
(540) QUADRIDERM
(510) 5 - Farmaceutické, veterinárske a zdravotnícke

prípravky a prostriedky, dezinfekčné prostriedky, 
dermatologické prípravky.

(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;

(210) 2200-94 
(220) 23.09.1994 
(511) 29,30,32 
(540)

RadHr
(510) 29 - Konzervované ovocie, zelenina, mäso, ryby, 

mliečne výrobky, mlieko, sója.
30 - Orechy a jadrá všetkých druhov, korenie, 
ryža, mak, káva a kakao.
32 - Nealkoholické nápoje.

(730) ATOS FOOD, s. r. o., 512 62 Malé Svatoňovice 
249, CZ;

(210) 78-96 
(220) 11.01.1996 
(511) 36,41 
(540)



(MO) 36 - Prenájom nehnuteľností.
41 - Vzdelávanie, organizovanie odborných ško
lení.

(730) CEBO HOLDING SLOVAKIA, a. s., Nitrian
ska cesta 60, 958 01 Partizánske, SK;

(210) 616-97
(220) 27.02.1997
(511) 37,42
(540) Envigeo
(510) 37 - Stavebníctvo, stavebný dozor, banské dobý

vanie.
42 - Geologické expertízy, geologický prieskum, 
vyhľadávanie, geologický výskum, inžinierska 
činnosť, projektová činnosť, štúdie technických 
projektov, projektovanie stavieb, odborné pora
denstvo (s výnimkou obchodného), spracovanie 
dát a tvorba mapových podkladov, inžiniersko- 
geologický prieskum, služby v oblasti tvorby a 
ochrany životného prostredia - posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie, spracovanie eko
logických auditov, zisťovanie stupňa a rozsahu 
znečistenia abiotických zložiek životného pros
tredia, rekultivácia a sanácia.

(730) EnviGeo, s. r. o., Kynceľová 10, 975 90 Banská 
Bystrica, SK;

(210) 2734-94 
(220) 16.11.1994
(511) 30
(540) LOLY
(5 10) 30 - Nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27, 143 20 

Praha 4, CZ;

(210) 2735-94 
(220) 16.1 1.1994
(511) 30
540) MEDVÍDCI

(510) 30 - Nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27, 143 20 

Praha 4, CZ;

(210) 2736-94
(220) 16.1 1.1994
(511) 30
540) MENTOLKY

(510) 30 - Nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modranská 27, 143 20 

Praha 4, CZ;

(210) 2738-94 
(220) 16.1 1.1994
(511) 30
(540) OSKARKY
(510) 30 - Nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27, 143 20 

Praha 4, CZ;

(210) 2740-94 
(220) 16.1 1.1994
(511) 30
(540) ENERGIT
(510) 30 - Nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27, 143 20 

Praha 4, CZ;

(210) 2742-94
(220) 16.1 1.1994
(511) 30
(540) FRULIPO
(510) 30 - Nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27, 143 20 

Praha 4, CZ;

(210) 2743-94 
(220) 16.1 1.1994
(511) 30
(540) GRILETKY
(510) 30 - Nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27, 143 20 

Praha 4, CZ;

(210) 2744-94
(220) 16.1 1.1994
(511) 30
(540) KALIPO
(510) 30 - Nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modranská 27, 143 20 

Praha 4, CZ;

(210) 2747-94 
(220) 16.1 1.1994
(511) 30
(540) LEDOVKY
(5 10) 30 - Nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27, 143 20 

Praha 4. CZ;

(210) 2748-94 
(220) 16.1 1.1994
(511) 30
(540) LEKORKY
(510) 30 - Nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modranská 27, 143 20 

Praha 4, CZ;

(210) 2749-94
(220) 16.1 1.1994
(511) 30
(540) LIPO TONIC
(5 10) 30 - Nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27, 143 20 

Praha 4, CZ;



(210) 70775 
(220) 07.08.1992 
(511) 25
(540) PROCESS 2000
(510) 25 - Texasky, nohavice, šortky, športové plášte, 

saká, bundy a košele pánske a pre mladých mu
žov a chlapcov.

(730) FARAH INCORPORATED, 8889 Gateway 
West, El Paso, Texas, US;

(210) 131-94
(220) 21.01.1994 
(511) 5
(540) MARIPEN
(510) 5 - Farmaceutické výrobky, lieky, farmaceutické

prípravky, farmaceutické špeciality zdravotnícke 
a zverolekárske, prípravky enzýmové.

(730) BIOGAL Gyógyszergyár RT., Pallagi u. 13, 
Debrecen, HU;

(210) 132-94
(220) 21.01.1994 
(511) 5
<540) VEGACILLIN
(510) 5 - Prípravky farmaceutické a zverolekárske,

prípravky diagnostické a farmaceutické špeciality. 
(730) BIOGAL Gyógyszergyár RT., Pallagi u. 13, 

Debrecen, HU;

(210) 821-94 
(220) 07.04.1994 
(511) 2
(540) ARSOL
(510) 2 - Riedidlá do náterových hmôt.
(730) S LOVN A FT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratisla

va, SK;

(210) 823-94
(220) 07.04.1994 
(511) 9
(540) PACE
(510) 9 - Prístroje a zariadenia na záznam, prenos a 

reprodukciu zvuku a/alebo obrazu všetkých dru
hov, telekomunikačné prístroje a zariadenia všet
kých druhov, televízne prístroje, prístroje a zaria
denia na satelitný televízny príjem a na dekódo
vanie satelitného televízneho prijmú, telefónne 
prístroje, videotelefony, modemy, zariadenia na 
spracovanie údajov, počítače a ich periférne vy
bavenie vrátane videomonitorov a diskových jed
notiek, počítačové programy, časti a príslušenstvá 
všetkých uvedených výrobkov.

(730) Pace Micro Technology Limited, Victoria 
Road, Saltaire, West Yorkshire, GB;

(210) 1191-94
(220) 23.05.1994 
(310) 74/472584 
(320) 23.12.1993 
(330) US 
(511) 25
(540) FRUIT OF THE LOOM
(510) 25 - Oblečenie pre mužov, ženy a deti, najmä 

bielizeň, luxusná bielizeň, košele, rozhalenky, 
športové košele, košele z úpletov, dámske vestič
ky, krátke vesty, rozhalenky s dlhým rukávom, 
rolákové košele, teplákové košele, nohavice, tep
lákové nohavice, saká ponožky, pančuchy, pri
liehavé trikoty, šortky, podprsenky, spodné no
havičky, slipy, kamizoly a trenírky.

(730) Fruit of the Loom, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, US;

(210) 1452-94
(220) 23.06.1994 
(511) 7
(540) POWER-NUT
(510) 7 - Stroje, obrábacie stroje, frézo vačky a zarov-

návačky, kotúčové píly, brúsky a leštičky.
(730) POWER TOOL HOLDERS INCORPORA

TED, 501 Silverside Road, Suite 105, Wilmin
gton, Delaware, US;

(210) 1453-94
(220) 23.06.1994 
(511) 7
(540) HAND-TITE
(510) 7 - Stroje, obrábacie stroje, frézovačky a zarov-

návačky, kotúčové píly, brúsky a leštičky.
(730) POWER TOOL HOLDERS INCORPORA

TED, 501 Silverside Road, Suite 105, Wilmin
gton, Delaware, US;

(210) 61044
(220) 27.03.1991
(511) 1,8,37
(540) NOVUS
(510) 1 - Chemické preparáty na stmeľovanie a opravy

skla.
8 - Ručné náradia a nástroje na opravu skla vráta
ne vrtacích, rezných, brúsnych a leštiacich nástro
jov: nástroje na opravu kovania okenných a skle
nených tabúľ, na vstrekovanie materiálov do trh
lín v skle a na údržbu, najmä: vstrekovače, upína- 
če, vŕtacie náradie, ručné náradie a príslušenstvo. 
37 - Opravy skleneného tovaru, opravy a výmeny 
sklenených tabúľ a okien automobilov, odstraňo
vanie lýh na skle.

(730) TCGI (Jersey) Ltd., Minneapolis, Minnesota 
55438, US;



(210) 71809 
(220) 23.09.1992 
(511) 6,13,37,42 
(540)

(510) 6 - Drobné strojárske výrobky' - držadlá, príchyt
ky, kľučky, závrtné skrutky, skrutky, tyče, držia
ky, čistiace súpravy (pištoľová. broková, guľová). 
13 - Strelivo.
37 - Oprava a úprava zbraní.
42 - Požičiavanie zbraní.

(730) PREMA Praha, s r. o., Na louží 5, 101 00 Praha 
10, CZ;

(210) 111-93
(220) 17.02.1993
(511) 16
(540)

see Asew
(510) 16 - Odevné strihy a vzory, tlačoviny.
(730) BUTTER1CK COMPANY, INC, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 161 A- 
venue of the Americas, New York, N.Y. 10013, 
US;

(210) 240-93 
(220) 15.03.1993
(591) červená, čierna 
(511) 42 
(540)

Ifll-Pa

(5 10) 42 - Projektová, expertízna a poradenská činnosť
v oblasti pozemných stavieb a požiarnej ochrany. 

(730) Mikolai Imrich, Ing., CSc., Zochova 16/XII. 
811 03 Bratislava, SK;

(210) 1836-94
(220) 12.08.1994
(511) 35.41 
(540)

RCAS

(510) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovanie obcho
du.
41 - Vydavateľská činnosť.

(730) Matiaška Vladimír, Hlinská 20, 010 01 Žilina, 
SK;

(210) 64118 
(220) 14.10.1991
(511) 25
(540) SURVIVORS
(510) 25 - Obuv (topánky celé, topánky, dreváky, papu

če, sandále, plážová a športová obuv).
(730) Royce Importing Corporation, 200 Business 

Park Drive, Armonk, New York 10504, US;

(210) 64119 
(220) 14.10.1991
(511) 25 
(540)

Q SURVIVORS
(510) 25 - Obuv (topánky celé, topánky, dreváky, papu

če, sandále, plážová a športová obuv).
(730) Royce Importing Corporation, 200 Business 

Park Drive, Armonk, New York 10504, US;

(210) 70135 
(220) 13.07.1992
(511) 9 
(540)

(510) 9 - Videokazety, počítačový softvér.
(730) Žatko Ján, Ing., Lipová 521/2, 03 1 04 Liptovský 

Mikuláš, SK;

(210) 3288-96 
(220) 06.12.1996 
(511) 25,40 
(540)

(510) 25 - Obuv všetkých druhov, najmä obuv usňová,
plastová, z textilu a ostatných príbuzných mate
riálov, obuvnícke polotovary, najmä polyuretáno- 
vé podošvy, stielky.
40 - Výroba (šitie) obuvi na zákazku.

(730) CEBO HOLDING SLOVAKIA, a. s„ Nitrian
ska cesta 60, 958 01 Partizánske, SK;



(210) 3289-96 
(220) 06.12.1996 
(511) 25,40
(540) Dr. DIA
(510) 25 - Obuv všetkých druhov, najmä obuv usňová, 

plastová, z textilu a ostatných príbuzných mate
riálov, obuvnícke polotovary, najmä polyuretáno- 
vé podošvy, stielky.
40 - Výroba (šitie) obuvi na zákazku.

(730) CEBO HOLDING SLOVAKIA, a. s., Nitrian
ska cesta 60, 958 01 Partizánske, SK;

(210) 3477-96 
(220) 23.12.1996
(511) 1,2,6,7,8,9, 11, 17, 19,20,27,37 
(540)

(510) 1 - Priemyselné chemikálie; lepidlá a spojivá
používané v priemysle.
2 - Farby, nátery, laky pre priemysel, remeslá a 
umenie; ochranné prostriedky proti hrdzi a po
škodeniu dreva.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, stavebný mate
riál z kovu; zámočnícke výrobky; železiarsky to
var, výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v í- 
ných triedach.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory a ich časti 
(okrem motorov pre pozemné vozidlá).
8 - Ručné nástroje a ručné náradia.
9 - Prístroje a nástroje zememeračské, elektrické, 
signalizačné a kontrolné.
11 - Zariadenie na osvetľovanie, vykurovanie, 
chladenie, sušenie; vetracie a vodovodné zaria
denia.
17 - Guma, azbest, sľuda a výrobky z nich; plas
tové výlisky ako polotovary; tesniace a izolačné 
materiály.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové rúry 
pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen.
20 - Spojovacie články nekovové, tesniace uzáve
ry a ventily s výnimkou kovových; schody s vý
nimkou kovových; zábradlie.
27 - Iné podlahové krytiny a izolačné povrchy.
37 - Stavebníctvo; opravy a údržba; montážne a 
inštalačné služby.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
42 - Projektovanie stavieb.

(730) Samat Kovoizospol, spol. s r. o., Krátka 1.9, 811 
03 Bratislava, SK;

*



Obnovy ochranných známok

87 711 152 285 157 340 162 256
90 110 152 853 157 341 162 650
90 798 152 894 157 343 163 327
91 344 152 905 157 447 163 527
92 526 152 906 157 517 163 728
92 527 152915 157 981 165 546
93 318 152 955 161 082 165 846
94 950 152 956 161 362 166 669
95 286 153 068 161 506 166 670

105 650 155 559 161 512 166 700
108 980 156 287 161 577 166 704
110 981 156 397 161 585 166 710
111 613 156 439 161 598 166 724
117 453 156 440 161 652 166 808
119 247 156 716 161 687 166 875
1 19 249 156 717 161 696 166 899
119250 156 763 161 701 166 945
151 037 156 898 161 752 166 970
151 038 157 094 161 868 167 094
151 960 157 117 161 874 167 167
151 962 157 118 161 948 167 510
152 084 157 339 162 042

(111) 87711 
(220) 03.08.1935 
(151) 03 08.1935 
(180) 03 08.2005
(540) Katobromin
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, 

CZ,
(510) Liečivá, chemické výrobky na lekárske, hygienic

ké, priemyselné, vedecké a poľnohospodárske ři
čely, farmaceutické drogy a preparáty, dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na hubenie zvie
rat a ničenie rastlín, prostriedky na ochranu rast
lín a zvierat, konzervujúce prostriedky, dietetické 
živiny, dietetické prípravky, éterické oleje.

(511) 1,3,5 
(210) 1211

(540)

(730) Pražské pivovary, a. s., Nádražní 84, 150 54 
Praha 5, CZ;

(510) Pivo.
(511) 32 
(210) 2562

(111) 90 110 
(220) 15.06.1946
(151) 15 06 1946
(180) 15 06 2006
(540) Claret
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK.
(510) Všetky kozmetické a parfumárske výrobky
(511) 3 
(210) 3225

(111) 90 798 
(220) 07 01.1937 
(151) 07 01 1937 
(180) 07 012007

(111) 91344
(220) 25.02.1907 
(151) 25.02.1907 
(180) 25.02.2007 
(540)

(730) CARBORUNDUM ELECTRITE, a. s., Tovární 
ul., 294 71 Benátky nad Jizerou, CZ.

(510) Výroba, úprava a predaj brúsiv a brúsiacich 
prostriedkov všetkých druhov

(511) 3 
(210) 8569



(111)
(220)

(151)
(180)
(540)

92 526 
04 04 1925 
04 04 1925 
04 04 2005

INGEa
(730) The Singer Company Limited, 12 Finch Road, 

Douglas, Isle of Man, GB;
(510) Nábytok k šijacím strojom v podobe skriniek a 

kabinetných stolov k šijacím strojom, stojanom a 
prenosným skrinkám šijacích strojov.

(511) 20 
(210) 3299

(111) 92 527 
(220) 11 04 1925 
(151) 11 04 1925 
(180) 11 042005 
(540)

(730) The Singer Company Limited, 12 Finch Road, 
Douglas, Isle of Man, GB,

(510) Nádobky na mazadlá, t j olejničky, tuby, kanvič- 
ky, fľaše, sudy a škatule alebo debny

(511) 6,20,21 
(210) 3300

(111) 93 318 
(220) 06 01 1947 
(151) 06 01 1947 
(180) 06012007
(540) Beryl
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ,
(510) Kozmetické prípravky
(511) 3 
(210) 2053

(!!!) 94 950 
(220) 08 02 1907 
(151) 08 02 1907 
(180) 08 02 2007 
(540)

(730) THE GILLETTE COMPANY, Prodential 
Tower Building, 02199 Boston, Massachusetts, 
US,

(510) Britvy a holiace žiletky
(511) 8 
(210) 9066

(111) 95 286 
(220) 15 09 1922 
(151) 15 09 1922 
(180) 15 09 2002
(540) Verogravin
(730) Léčiva, s. p., Praha, CZ,
(510) Chemické a lekárnické prípravky
(511) 1,5 
(210) 1257

(111) 105 650 
(220) 24 111945 
(151) 24 111945 
(180) 24 11 2005
(540) Chat Noir
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK,
(510) Ústne vody, zubné pasty, zubné kefky, kozmetic

ké krémy, masti, púdre, vazelíny, pleťové vody, 
pomády, brilantiny, kolínske vody, tekuté a pevné 
mydlá, šampóny práškové a tekuté, vody na vlasy, 
preháňadlá, dezinfekčné prostriedky, prostriedky 
na zastavenie krvácania

(511) 3,5,21 
(210) 5201

(111) 108 980 
(220) 19 01 1937 
(151) 19011937 
(180) 19.01.2007
(540) Daimon
(730) PALABA, a. s., Netovická 875, 274 44 Slaný, 

CZ,
(510) Akumulátory, elektrické poháňacie stroje všet

kých druhov, elektrické prístroje všetkých dru
hov, autožiarovky, galvanické batérie, elektrické 
osvetľovacie predmety, elektrické žehličky, dy
namá, elektromotory, galvanické články, galva
nické články mokré, cyklistické svietidlá, bycikle 
a ich príslušenstvá, zapaľovače plynu, elektrické 
žiarovky, nosné ručné svietidlá, elektrické žera
viace prístroje a variče, indukčné prístroje, elek
trické kontaktné zariadenia, motorové vozidlá a 
ich príslušenstvá, elektrické chladiace prístroje, 
svietidlové objímky, elektrické zvonce, svietniky, 
meracie prístroje, súčiastky všetkých druhov pre 
rádiá, prístroje pre rádiá, svietidlá pre motocykle, 
motocykle a ich príslušenstvá, reflektory, zadné 
svetlá, signálne zariadenia, signálové svietidla, 
vypínače, vreckové svietidlá, telegrafy, telefony, 
suché články, hodiny, ventilátory, nástenné ra- 
mienka, zápalné batérie, holiace prístroje, žiletky 
na holenie, diaľkové oznamovacie prístroje a ich 
príslušenstvá, telefónne prístroje a ich príslušen

stvá, svietidlá, svietidlá - lampáše, fotopristro-
je a ich príslušenstvá, premietacie prístroje a ich 
príslušenstvá, otvárače dverí

(511) 9,11,14,21 
(210) 8560



(111) 110981 
(220) 12.08.1926
(151) 12.08.1926 
(180) 12.08.2006 
(540)

(730) Plzenský Prazdroj, národní podnik, U Prazdro
je 7, Plzeň, CZ;

(510) Potraviny, nápoje a hospodárske výrobky.
(511) 29,30,31,32,33 
(210) 3845

(111) 111613 

(220) 28.02.1922 
(151) 28.02.1922 
(180) 28.02.2002 
(540)

isbsssbsssisi
(730) Plzenské pivovary, Plzeň, CZ;
(510) Pivo.
(511) 32 
(210) 26278

(111) 117 453
(220) 27.02.1947 
(151) 27.02.1947 
(180) 27.02.2007
(540) SILON
(730) SILON, a. s., Planá nad Lužnicí, CZ;
(510) Umelé vlákna, tkané výrobky a textilné výrobky, 

pančuchy a ponožky, tkané výrobky a textilné vý
robky.

(511) 22,24,25,26 
(210) 567

(111) 119 247
(220) 15.03.1946
(151) 15.03.1946 
(180) 15.03.2006
(540) TRIUMF-RAPID
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK;
(510) Farba na vlasy.
(511) 3 
(210) 6725

(111) 119 249 
(220) 15.03.1946 
(151) 15.03.1946 
(180) 15.03.2006
(540) REGOPON
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK;
(510) Koncentrovaný šampón na umývanie vlasov bez 

obsahu mydla a alkálií.
(511) 3 
(210) 6723

(111) 119 250 
(220) 15.03.1946 
(151) 15.03.1946 
(180) 15.03.2006
(540) DORÉ SKIN - EMULSIA
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK;
(510) Tekutý mastný krém na pleť.
(511) 3 
(210) 6724

(111) 151037
(220) 02.09.1952 
(151) 02.09.1952 
(180) 02.09.2002 
(540)

(730) CENTROTEX, akciová společnost pro zahra
niční obchod, Nám. Hrdinu 3, 140 61 Praha 4. 
CZ;

(510) Vlnené vložky do pánskych kabátov, tkaniny, 
pletený tovar a plstený tovar.

(511) 22,24,25.26 
(210) 601

(111) 151038
(220) 02.09.1952 
(151) 02.09.1952 
(180) 02.09.2002 
(540)

(730) CENTROTEX, akciová společnost pro zahra
niční obchod, Nám. Hrdinu 3, 140 61 Praha 4, 
CZ;

(510) Vlnené vložky do pánskych kabátov, tkaniny, 
pletený tovar a plstený tovar.

(511) 22,24,25,26 
(210) 6352



(111) 151960 
(220) 03 02.1955 
(151) 08 03 1955 
(180) 03 02.2005
(540) REGULOMIN
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK;
(510) Vlasový tónovač
(511) 3 
(210) 4292

(111) 151962
(220) 03 02.1955 
(151) 08 03.1955 
(180) 03 02.2005
(540) HORMOCITH
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK,
(510) Kozmetický krém, pleťová voda, pleťové mlieko.
(511) 3 
(210) 4294

(111) 152 084 
(220) 14.04 1955 
(151) 16.05.1955 
(180) 14.04.2005
(540) PEGGY
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK;
(510) Kozmetické, parfúmárske, mydlárske a chemické 

výrobky.
(511) 3 
(210) 4748

(111) 152 285 
(220) 15.06.1955 
(151) 13.08.1955 
(180) 15.06.2005
(540) LEGRAIN
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK.
(510) Kolínske vody.
(511) 3 
(210) 5200

(111) 152 853 
(220) 19.01.1957 
(151) 02.02 1957 
(180) 19.01.2007
(540) Azurit
(730) RAKONA, a. s., Rakovník, CZ,
(510) Pracie, umývacie a čistiace prostriedky všetkých 

druhov
(511) 3 
(210) 8903

(151) 14.03.1957 
(180) 12.12.2006
(540) Jantár voda po holení
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK;
(510) Voda po holení.
(511) 3 
(210) 8683

(111) 152 905 
(220) 07 02.1957 
(151) 14.03.1957 
(180) 07.02.2007
(540) HELMIRAZIN
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920 

27 Hlohovec, SK;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne 

a zverolekárske, organopreparáty, očkovacie lát
ky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre 
priemysel, lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; 
prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne, 
dezinfekčné prípravky; prípravky proti nákaze, 
prípravky na konzervovanie, prostriedky na ni
čenie škodcov a ničenie rastlín; čistiace pros
triedky, liečivé mydlá; vonné a kozmetické prí
pravky, látky pre kozmetiku a parfumériu, éteric
ké oleje, výťažky, extrakty a esencie; prípravky 
posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie 
zubov a ústnej dutiny; zubné výplne a protézy, 
náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu, 
diagnostiká; jedy a sýtené minerálne vody

(511) 1,3,5 
(210) 9085

(111) 152 906 
(220) 07 02.1957 
(151) 14.03.1957 
(180) 07.02.2007
(540) KANAVIT
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12. 920 

27 Hlohovec, SK,
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne 

a zverolekárske, organopreparáty, očkovacie lát
ky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pie 
priemysel, lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, 
prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne. 
dezinfekčné prípravky; prípravky proti nákaze, 
prípravky na konzervovanie; prostriedky na ni
čenie škodcov a ničenie rastlín; čistiace pros
triedky, liečivé mydlá; vonné a kozmetické prí
pravky, látky pre kozmetiku a parfumériu, éteric
ké oleje, výťažky, extrakty a esencie; prípravky 
posilňujúce a dietetické; prípravky na ošetrovanie 
zubov a ústnej dutiny; zubné výplne a protézy, 
náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu, 
diagnostiká; jedy a sýtené minerálne vody

(511) 1,3,5,10,32 
(210) 9086

(111) 152 894 
(220) 12 12 1956

(111) 152 915 
(220) 24.01.1957



(151) 19.03.1957
(180) 24.01.2007 
(540)

(730) MASSAG, a. s., Opavská 272, 743 01 Bílovec, 
CZ,

(510) Duté nity, kovanie a zámky na kufre a aktovky 
Písacie perá, pripináčiky, písacie, kresliarske a 
maliarske potreby, kanceláske potreby a zariade
nie okrem nábytku. Šatové spínadlá všetkých 
druhov, najmä pracky, háky, gombíky, kabátové 
retiazky, topánkové spínadlá všetkých druhov, 
najmä pracky, háčiky a krúžky, topánkové zapí
nania a príslušenstvo obuvi, koncovky šnúrok do 
topánok, pracky a prevliečky na hodinky. Lyžiar
ske viazanie a hrany. Fajčiarske potreby.

(511) 6,16,26,28,34
(210) 8925

(111) 152 955 
(220) 05 02.1957 
(151) 10 05.1957 
(180) 05.02.2007
(540) PROCION
(730) ZENECA LIMITED, Imperial Chemical House, 

9 Millbank, London SWlP 3JF, GB;
(510) Farby, farbivá a farbiace látky s výnimkou tých, 

ktoré sú určené na pracie a toaletné účely.
(511) 2 
(210) 9065

(111) 152 956 
(220) 12.12.1956 
(151) 10 05.1957 
(180) 12.12.2006 
(540)

MM (

4Si *
4

(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 
Bratislava, SK;

(510) Voda po holení
(511) 3 
(210) 8684

(111) 153 068 
(220) 26.06.1957 
(151) 24.07.1957 
(180) 26.06 2007
(540) PILSEN URQUELL

(730) Plzenský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 
Plzeň, CZ;

(510) Pivo a pivové obaly
(511) 16,20,21,32 
(210) 10545

(111) 155 559 
(220) 03.09.1963 
(151) 13 09 1963 
(180) 03 09 2003
(540) CHS-EDOLIT
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová 

společnost, Ústí nad Labem, CZ,
(510) Umelé živice a výrobky na báze umelých živíc, 

najmä lisovacie hmoty a sklené lamináty
(511) 1,17 
(210) 29373

(111) 156 287 
(220) 27.05.1965 
(151) 24 06.1965 
(180) 27 05.2005
(540) CHRYSLER
(730) Chysler Corporation, City of Highland Park, 

48288 Michigan, US;
(510) Automobily a ich konštrukčné prvky
(511) 12 
(210) 34198

(111) 156 397 
(220) 31.07 1965 
(151) 23 09 1965 
(180) 31.07 2005
(540) ADOREE
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK;
(510) Kozmetické výrobky a výrobky parfumerické
(511) 3 
(210) 34901

(111) 156 439
(220) 10.08.1965
(151) 10.12.1965
(180) 10.08.2005
(540) Chinastom
(730) CHIRANA - PREMA, a. s., Nám. Dr Alberta 

Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK;
(510) Lekárske prístroje a nástroje, najmä prístroje a 

nástroje zubolekárske
(511) 10
(210) 35128

(111) 156 440
(220) 01 09.1965
(151) 10.12.1965
(180) 01 09.2005
(540) ChinaAin



(730) CHIRANA - PREMA, a. s., Nám Dr Alberta 
Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK,

(510) Lekárske prístroje a nástroje, najma prístroje a 
nástroje zubolekárske

(511) 10 
(210) 35185

(111) 156 716 
(220) 20 11 1965 
(151) 30 05 1966 
(180) 20 11 2005
(540) Chirofix
(730) CHIRANA - PREMA, a. s., Nám Dr Alberta 

Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK,
(510) Zariadenie na snímkovanie detských kĺbov
(511) 9 
(210) 35676

(510) Kozmetické a parfumárske výrobky
(511) 3 
(210) 38581

(111) 157117 
(220) 08 10 1966 
(151) 12 12 1966 
(180) 08 10 2006 
(540)

MAKYTA

(730) MAKYTA, a. s., Ul 1 mája 882/46, 020 25 
Puchov, SK,

(510) Dámske a dievčenské odevy
(511) 25 
(210) 38924

(111) 156 717 
(220) 20 111965 
(151) 30 05 1966 
(180) 20 112005
(540) Chirokin
(730) CHIRANA - PREMA, a. s., Nám Dr Alberta 

Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK,
(510) Prehliadacie zariadenie rentgenového obrazu
(511) 9 
(210) 35677

(111) 156 763 
(220) 17 06 1965 
(151) 1706 1966
(180) 17 06 2005
(540) COMPASS
(730) BATMARK, INC., 1209 Orange Street, Wil

mington Delaware, US,
(510) Fajčiarsky a žuvací tabak a cigarety
(511) 34 
(210) 34484

(111) 156 898 
(220) 14 12 1965 
(151) 13 08 1966
(180) 14 12 2005
(540) COMPONETTA
(730) CHIRANA - PREMA, a. s., Nám Dr Alberta 

Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK,
(510) Lekárske prístroje a nástroje
(511) 10 
(210) 35880

(111) 157 094 
(220) 30 09 1966 
(151) 29111966 
(180) 30 09 2006
(540) SATIN NOIR
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK,

(111) 157118 
(220) 08 10 1966 
(151) 12 12 1966
(180) 08 10 2006 
(540)

(730) MAKYTA, a. s., Ul 1 mája 882/46, 020 25 
Puchov, SK,

(510) Dámske a dievčenské odevy
(511) 25 
(210) 38606

(111) 157 339 
(220) 1001 1967 
(151) 25 05 1967 
(180) 10 012007
(540) MYCOSTATIN
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawren- 
ceville-Prmceton Road, Princeton, New Jersey 
08540, US,

(510) Antibiotický prípravok
(511) 5 
(210) 39467

(111) 157 340 
(220) 10 01 1967 
(151) 25 05 1967 
(180) 10 012007
(540) FUNGIZONE
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawren- 
ceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 
08540, US,

(510) Antibiotický prípravok



(511) 5 
(210) 39468

(111) 157 341 
(220) 10.01 1967
(151) 25.05.1967 
(180) 10.01 2007

(540) KENALOG
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawren- 
ceville-Princeton Road, PRINCETON, New Jer
sey 08540, US;

(510) Steroidné prípravky.
(511) 5 
(210) 39469

(111) 157 343 
(220) 10 011967
(151) 25 05.1967 
(180) 10.01.2007
(540) HYDREA
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawren- 
ceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 
08540, US,

(510) Antineoplastické prípravky
(511) 5 
(210) 39471

(111) 157 447
(220) 21.06 1967 
(151) 19.07 1967
(180) 21 06 2007
(540) DELIKA
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ,
(510) Prípravky na pranie a bielenie, pracie mydlové a 

saponátové prostriedky, mydlá, voňavkárske vý
robky, kozmetické výrobky, prípravky na umý
vanie vlasov, prostriedky na čistenie zubov.

(511) 3 
(210) 40316

(111) 157 517
(220) 25 05 1967 
(151) 14.08 1967
(180) 25.05 2007
(540) PEPSI - COLA
(730) PepsiCo, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu North Carolina, US,
(510) Nealkoholické nápoje a sirupy, a koncentráty na 

ich prípravu
(511) 32 
(210) 40211

(111) 157 981
(220) 08.06 1965 
(151) 09 04.1968

(180) 08.06.2005
(540) HITACHI
(730) Hitachi Limited, 4,1-Chome, Marunouchi, 

Chiyoda-Ku, Tokyo, JP;
(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne 

účely, prístroje a nástroje navigačné, t j prístroje 
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na me
ranie a prístroje všeobecne používané pri riadení 
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické a 
prístroje a nástroje elektrické, prístroje a nástroje 
pre bezdrôtovú telegrafiu, 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, električke 
prístroje a zariadenia, elektromechanické zaria
denia na domáce účely, predovšetkým elektrické 
riadiace prístroje, odpory, stykače, 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 fotovodivc 
zariadenia, termistory, varistory. telefónne prí
stroje, telefónne panely, telegrafy, telefony 
(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, automatické riadiace 
prístroje, elektrónové mikroskopy, urýchľovače 
častíc, radarové prístroje, rádiolokačné navigačné 
zariadenie založené na princípe merania impulzo
vým spôsobom, rádiomajákové prístroje, hmotové 
spektrometre, magnetické rezonančné spektro
metre, spektrálne fotometre, fotometre pH-metie 
Tiseliove prístroje na elektroforézu, Geigerovc 
počítače, vývevy (vedecké), prístroje na oblúkové 
zváranie, elektrické zberače prachu, elektrické 
čističe, leštičky, žehličky a elektrické časové spí
nače (do domácnosti), elektrónky a automaticky 
riadené elektrónky, atómové pece (pokusné a ex
perimentálne)

(511) 9 
(210) 34466



(IIl) 161082 
(220) 19.09.1972
(151) 26.10.1972 
(180) 19.09.2002
(540) BENETAZON
(730) Léčiva, státní podnik, Dolní Mčcholupy 130, 

102 37 Praha 10, CZ;
(510) Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel, 

umelé a syntetické živice; chemikálie na konzer
vovanie potravín. Výrobky lekárnické, veterinár
ne a zdravotnícke; liečivá pre ľudí a zvieratá, vý
robky dietetické pre deti a chorých, náplasti, ma
teriál na obväzy, hmoty na plombovanie zubov a 
na odtlačky zubov; liečivá pre dentistov; dezin
fekčné prostriedky s výnimkou dezinfekčných 
prostriedkov na viazanie prachu, prostriedky na 
ničenie buriny a škodlivých zvierat, medicinálne 
vína, medicinálne nápoje, sirupy na farmaceutic
ké účely, sýtené minerálne vody, nápoje šumivé, 
nealkoholické osviežujúce z ovocia, sirupy na 
prípravu bezalkoholických nápojov.

(511) 1,5,32 
(210) 46494

(111) 161362 
(220) 06 09 1972 
(151) 02.05.1973 
(180) 06.09.2002
(540) DANTRIUM
(730) PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTI

CALS, INC., Norwich, New York, US;
(510) Farmaceutické výrobky.
(511) 5 
(210) 46455

(111) 161506 
(220) 01.03.1973 
(151) 08.08.1973 
(180) 01.03.2003
(540) MICROSTIX
(730) MILES, INC., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Indiana, Elkhart, Indiana, US;
(510) Chemické výrobky na vedecké alebo laboratórne 

účely s výnimkou výrobkov určených pre foto
grafiu, prístroje a nástroje na vedecké a labora
tórne účely, prístroje a nástroje navigačné, prí
stroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov, 
na meranie a prístroje všeobecne používané pri 
riadení lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geode
tické a prístroje a nástroje elektrické nezačlené do 
iných tried, prístroje a nástroje pre bezdrôtovú 
telegrafiu, prístroje a nástroje na váženie a mera
me, prístroje a nástroje signalizačné vrátane sig
nálnych píšťaliek, prístroje a nástroje určené na 
kontrolné účely, prístroje a nástroje na účely zá
chranné a učebné, automaty uvádzané do činnosti 
vhodením mince alebo známky, prístroje pre zá
znam a reprodukciu hovoreného slova, zapisova- 
cie pokladne a počítacie stroje vrátane kancelár
skych a dierovacích strojov, hasiace prístroje, 
špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, pokliaľ

spadajú do triedy 9, elektromechanické a elektro- 
termické prístroje a zariadenia.

(511) 1,9 
(210) 46891

(111) 161512 
(220) 18.04.1973 
(151) 08.08.1973 
(180) 18.04.2003
(540) E VINRUDE
(730) Outboard Marine Corporation, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Wauke
gan, Illinois, US;

(510) Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých, ktoré 
sú zahrnuté v tr. 9 - 12 a 16), motory, súkolesia, 
hnacie remene, poľnohospodárske stroje a liahne, 
mastenice, a to najmä: lodné motory, prívesné 
lodné motory, zabudované lodné motory, združe
né prívesné i zabudovateľné lodné motory, saňo
vé automobily, strojové píly vrátane reťazových 
píl, žacie strojčeky na trávu.

(511) 7 
(210) 47015

(111) 161577 
(220) 18.04.1973 
(151) 14.09.1973 
(180) 18.04.2003 
(540)

(730) Outboard Marine Corporation, spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Wauke
gan, Illinois, US;

(510) Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých, ktoré 
sú zahrnuté v tr. 9 - 12 a 16), motory, súkolesia, 
hnacie remene, poľnohospodárske stroje a liahne, 
mastenice, a to najmä: lodné motory, prívesné 
lodné motory, zabudované lodné motory, združe
né prívesné i zabudovateľné lodné motory, saňo
vé automobily, strojové píly vrátane reťazových 
píl, žacie strojčeky na trávu.

(511) 7
(210) 47012

(111) 161585 
(220) 12 03.1973 
(151) 14.09.1973 
(180) 12.03.2003
(540) SANYO
(730) Sanyo Electric Co., Ltd., Osaka, JP;
(510) Prístroje pre farebnú televíziu, stabilné televízory, 

UHF - konvertory, gramorádiá, kryt na pásky, o- 
táčavé stolíky, reproduktory, zosilňovače, súčasti 
štvorkanálového stereofónneho prenosu, elektric
ké varhany, rádiá, magnetofóny, magnetofónové 
pásky, kazetové magnetofóny, kryty automatic
kých meničov kaziet, autorádiá, stereofónne pri-



stroie do automobilov, kazety do automobilových 
stereofónnych prístrojov, videomagnetofony, 
priemyselné televízne kamery, televízne monito
ry, chladničky, mraziace skrine, práčky, sušiaky 
na bielizeň, zariadenia na čistenie za sucha, elek
trické žehličky, studňové čerpadlá, vysávače, 
chladiace ventilátory, ventilátory na vyčerpávanie 
vzduchu, prístroje na cirkuláciu vzduchu, fluo
reskujúce svietidlá, záhradné ortuťové výbojky, 
núdzové lampy, domáce bicie hodiny, batérie, e- 
lektrické žiarovky, baterky, nabíjače batérií, 
miestny rozhlas, kuchynské jednotky, automatic
ké práčky na nádoby, vysokofrekvenčné prehrie- 
vače a grily, plynové ohrievače vody, automatic
ké plynové variče, hriankovače, kávovary, mie
šačky potravín, automatické strojčeky na šťavu, 
ohrievacie podnosy, plynové stoly, plynové spo
ráky a kachle, sušiče vlasov, prístroje na ondulá
ciu vlasov, elektrické holiace prístroje, žehliace 
stroje na nohavice, elektrické vibrátory, petrole
jové ohrievače, plynové ohrievače, elektrické 
ohrievače, prístroje na ohrievanie nôh, elektrické 
vankúše, okenné ventilátory, chladiace ventiláto
ry, ohrievače vody, klimatizačné zariadenia do
dávané vcelku, klimatizačné zariadenia dodávané 
v dieloch, klimatizačné zariadenia na namonto
vanie do okien, prístroje na chladenie vody, ciev- 
kové ventilátorové jednotky, chladiace veže, 
mraziace zásobníky, predajné automaty, prístroje 
na výrobu ľadových kociek, chladené výkladné 
skrine, vodné chladiče, nádoby na vyvolávanie, 
ohrievače na ryžové víno, tranzistorové prijímače 
a vysielače, domáce telefóny, elektronické strán
kovacie zariadenia, telefonické odpovedacie 
stroi e, automatické drviče, elektronické kalkulač
ky, íádioprístroje do auta, 8 - cm stopové stereo- 
zásobníky do auta, štvorstopové kazetové stereo- 
prístroje do auta, ohrievače do auta, ventilátory 
do auta, automobilové vysávače, přerušovače el 
prúdu vo vozidlách, sústavy zapaľovaní, lampy a 
dynamá na bicykle, detské autá na batériový po
hon, elektronické súčiastky 

(511) 7. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 
(210) 46904

(111) 161598 
(220) 18.04 1973 
(151) 20 09 1973 
(180) 18 04.2003
(540) SEAHORSE
(730) Outboard Marine Corporation, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Wauke
gan, Illinois, US,

(510) Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých, ktoré 
sú zahrnuté v tr 9 - 12 a 16), motory, súkolia, 
hnacie remene, poľnohospodárske stroje a liahne, 
mastemce a to najma lodné motory, prívesné 
lodné motory, zabudované lodné motory, združe
né prívesné i zabudovateľné lodné motory, saňo
vé automobily, strojné píly vrátane reťazových 
píl, žacie strojčeky na trávu

(511) 7.12 
(210) 47018

(111) 161652 
(220) 03 05.1973 
(151) 12.10.1973
(180) 03 05 2003 
(540)

ttexwood
(730) Texwood Limited, Kwung Tong, Kowloon, HK,
(510) Odevy, topánky, čižmy, črievice, papuče.
(511) 25 
(210) 47041

(111) 161687 
(220) 22.05 1973 
(151) 29.10.1973 
(180) 22.05 2003 
(540)

(730) Outboard Marine Corporation, spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Wauke
gan, Illinois, US,

(510) Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých, ktoré 
sú zahrnuté v tr 9 - 12 a 16), motory, súkolesia, 
hnacie remene, poľnohospodárske stroje a liahne, 
mastenice, a to najmä lodné motory, prívesné 
lodné motory, zabudované lodné motory, združe
né prívesné i zabudovateľné lodné motory, saňo
vé automobily, strojové píly vrátane reťazových 
píl, žacie strojčeky na trávu

(511) 7.12
(210) 47076

(IIl) 161696 
(220) 30.05.1973 
(151) 07 11 1973 
(180) 30 05 2003
(540) SCHICK
(730) WARNER - LAMBERT COMPANY, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 201 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey. US,

(510) Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, 
mydlo, leštiace prípravky, odmasťovacie príprav
ky, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane é- 
tenckých olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a 
prášky, najmä výrobky kozmetické a toaletné, 
mydlá, pleťové vody a mlieka, zubné pasty, šam
póny, púdre, spreje, krémy a čistiace prostriedky, 
Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne úče
ly. prístroje a nástroje navigačné, prístroje a ná
stroje určené na prenášanie rozkazov, na meiame 
a prístroje všeobecne používané pri riadení lodi a 
lietadiel, prístroje a nástroje geodetické a prístioje 
a nástroje elektrické nezačleněné do iných tried, 
prístroje a nástroje pre bezdrôtovú telegrafiu, pri-



stroje fotografické, kinematografické, optické 
vrátane premietačov obrazu a zväčšovacích prí
strojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie, 
prístroje a nástroje signalizačné vrátane signál
nych píšťaliek, prístroje a nástroje určené na 
kontrolné 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 a dierovacích strojov, hasiace prístroje, 
špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, pokiaľ 
patria do tr. 9, elektromechanické a elektroter- 
mické prístroje a zariadenia, a to najmä elektricky 
ovládané prístroje používnané pri ošetrovaní a 
starostlivosti o ľudské vlasy a ľudskú pokožku, 
elektrické prístroje na osobné použitie a pre do
mácnosť; Prístroje a nástroje chirurgické, lekár
ske, zubolekárske a zverolekárske vrátane špe
ciálneho nábytku pre tieto odbory a vrátane prí
strojov a zdravotníckych pomôcok, ako ortope
dické bandáže, zdravotnícke výrobky z gumy, 
protézy, najmä hygienické zariadenia a zariadenia 
sprchovacie.

(511) 3,9,10
(210) 47095

(111) 161 701 
(220) 22.06.1973 
(151) 16.11.1973 
(180) 22.06.2003
(540) PRELUDE
(730) Balenciaga, S. A., Paríž, FR;
(510) Parfumy, toaletné prípravky (nelekárske), koz

metické prípravky, zubné prípravky, depilačné 
prípravky, toaletné výrobky zahrnuté do tr.3, vre
cúška používané na onduláciu vlasov, šampóny, 
mydlá a éterické oleje.

(511) 3 
(210) 47170

(111) 161752 
(220) 11.05.1972 
(151) 12.12.1973 
(180) 11.05.2002 
(540)

(730) SUNKIST GROWERS INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonu štátu California, Los Angeles, 
California, US;

(51.Ó) Výrobky poľnohospodárske a záhradnícke, napr. 
surové obilniny, neupravené na ľudskú výživu a 
všeobecne poľnohospodárske produkty, ktoré ne
boli podrobené žiadnej úprave; produkty lesnícke 
vrátane nespracovaného dreva; semená, ktoré ne
boli zaradené do iných tried; živé zvieratá, čer
stvé ovocie a zelenina, sadenice, živé rastliny a 
prírodné kvetiny; zvieracie krmivá; slad. Pivo, 
ľahké pivá i ležiaky, minerálne vody, šumivé a

iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky 
na prípravu nápojov; ovocné šťavy a nápoje z 
ovocných štiav.

(511) 31,32 
(210) 46143

(111) 161868 
(220) 18.04.1973 
(151) 15.03.1974 
(180) 18.04.2003
(540) OMC
(730) Outboard Marine Corporation, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Wauke
gan, Illinois, US;

(510) Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých, ktoré 
sú zahrnuté v tr. 9 - 12 a 16), motory, súkolesia, 
hnacie remene, poľnohospodárske stroje a liahne, 
mastenice, a to najmä: lodné motory, prívesné 
lodné motory, zabudované lodné motory, združe
né prívesné i zabudovateľné lodné motory, saňo
vé automobily, strojové píly vrátane reťazových 
píl, žacie strojčeky na trávu.

(511) 7 
(210) 47016

(III) 161874 
(220) 16.07.1973 
(151) 18.03.1974 
(180) 16.07.2003 
(540)

(730) HIKOR Písek, a. s., Havlíčkovo nám. 95/11, 397 
01 Písek, CZ;

(510) Nábytok; drevárske výrobky, napr. stolárske 
hoblice, kolíky z dreva.

(511) 20 
(210) 47223

(111) 161948 
(220) 18.04.1973 
(151) 29.05.1974 
(180) 18.04.2003
(540) JOHNSON
(730) Outboard Marine Corporation, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Wauke
gan, Illinois, US;

(510) Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých, ktoré 
sú zahrnuté v tr. 9 - 12 a 16), motory, súkolesia, 
hnacie remene, poľnohospodárske stroje a liahne, 
mastenice, a to najmä: lodné motory, prívesné 
lodné motory, zabudované lodné motory, združe
né prívesné i zabudovateľné lodné motory, saňo
vé automobily, strojové píly vrátane reťazových 
píl, žacie strojčeky na trávu.

(511) 7,12 
(210) 47014



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

162 042
28.12 1973 
26.08 1974 
28 12 2003

(730) ICI Chemicals & Polymers Limited, The Heath, 
WA7 4QF Runcorn, Cheshire, GB;

(510) Chemické látky používané v priemysle a skvapal
nené plyny, ak patria do triedy 1

(511) 1 
(210) 47589

(111) 162 256 
(220) 07 08.1973 
(151) 03 03 1975 
(180) 07 08.2003
(540) BIODENT
(730) MILES, INC., spoločnosť zriadená podľa záko- 

nou štátu Indiana, Elkhart, Indiana, US.
(510) Čistiaci prostriedok na umelý chrup.
(511) 3 
(210) 47253

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

162 650 
04.06 1975 
11 12.1975 
04 06.2005

^^TRETORN

(730) Tretom Aktiebolag, Helsingborg, SE,
(510) Gutaperča, guma, balata a náhradky týchto hmôt, 

polotovary z plastov (fólie, dosky, tyče), tesniace 
hmoty, upchávky a izolácie, azbest, sľuda, výrob
ky z týchto materiálov, hadice (vyjmúc kovové), 
koža a imitácie kože, výrobky z týchto materiálov 
nezaradené v iných triedach, surové kože a kožu
šiny, kufre a cestovné kabely, dáždniky, slnečníky 
a palice, biče a sedlárske výrobky; odevy, bieli
zeň, obuv, topánky, domáce topánky; hry a hrač
ky, telocvičné a športové náradie, ozdoby na via
nočné stromčeky

(511) 17, 18, 25. 28
(210) 48710

(111) 163 327
(220) 05 01 1977 
(151) 08 08 1977 
(180) 05 012007
(540) CORGARD
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawren-

ceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 
08540, US;

(510) Prípravky antiangmálne a antihypertenzné
(511) 5 
(210) 49754

(111) 163 527 
(220) 19.01.1977
(151) 08.02.1978 
(180) 19.01.2007
(540) BARNON
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, Shell Centre, London, GB,
(510) Chemické výrobky na použitie v poľnohospodár

stve, záhradníctve a lesníctve, hnojivá (prírodné a 
umelé), prípravky na úpravu osiva, prípravky in- 
sekticídne, larvicídne, herbicídne a pesticidně, 
molluscídne a hematocídne, prípravky na vykuro
vanie pôdy, zverolekárske výrobky, prípravky 
anthelmintické, prípravky na čistenie a umývanie 
zvierat.

(511) 1,5 
(210) 49768

(111) 163 728 
(220) 18 01 1977 
(151) 07 07 1978 
(180) 18.01 2007
(540) MALLINCKRODT
(730) MALLINCKRODT MEDICAL, INC., spoloč

nosť zriadená podľa zákonov Štátu Delaware, 675 
McDonnell Bouleward, St Louis, Missouri, US, 

(510) Chemické výrobky a prípravky používane v 
priemysle, vede a fotografii, jemné chemické prí
pravky, chemické prípravky používané na výiobu 
kozmetických výrobkov, íonomemčové živice, 
rádioaktívne a rádioneaktívne chemické reagencie 
na laboratórne účely, konzervačné prípravky do 
potravín, katalyzátory, chemické prísady do kr
mív pre zvieratá a do potravín na ľudskú konzu
máciu; farby, tlačiarenské atramenty a pigmenty, 
matovacie prostriedky používané ako prísady do 
farieb, fermeží a lakov, voňavkárske výrobky 
(aróma a vône), mydlá a pracie prostriedky, prí
pravky farmaceutické a zverolekárske, radio
aktivně a rádioneaktívne diagnostické prípravky 
na lekárske účely, chemické výrobky na lekárske 
účely, biologické prípravky, ak patria do triedy 5, 
chemické lekárske prípravky, prostriedky na ni
čenie buriny a na hubenie živočíšnych škodcov, 
prípravky herbicídne a parasitocídne; prístroje a 
nástroje vedecké, meracie a analytické na účely 
laboratórne a nemocničné, laboratórne prístroje z 
plastov, elektronické mikrosondy, hydrometre, 
hygrometre, termometre, kalibrovaný sklenený 
tovar, sklenené odmerky,sklenené rmerkové tru
bice, mierky, kapacitné odmerky, pipety, váhy, 
barometre, pyrometre, mikroskopy, sklíčka na 
mikroskopy, zväčšovacie sklá, optické prístroje a 
nástroje, všetko na účely nemocničné a laboratói- 
ne, ako aj súčasti všetkých výrobkov, ak patria do 
triedy 9, diagnostické prístroje a ich časti, ak pat
ria do triedy 10, fľaše, cukrárske výrobky, vyrob-



(511)
(210)

ky zmrazené a zmrzlinárske, koláče, zmesi na 
výrobu pampúchov a pečiva, koláčiky.
1, 2, 3, 5, 9, 10, 21, 30
49765

(Hl) 165 546
(220) 15.03.1983
(310) 411093
(320) 27 01.1983
(330) US
(151) 07.12 1983
(180) 15.03.2003
(540) INTRON
(730) SCHERING - PLOUGH Ltd., Lucent, CH;
(510) Antivírusový a imunomodulačný prípravok so 

širokým spektrom.
(511) 5
(210) 53038

(111) 165 846 
(220) 05 07 1984 
(151) 14.01 1985 
(180) 05.07.2004
(540) PALMADENT
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK,
(510) Zubná pasta
(511) 3 
(210) 53716

(111) 166 669 
(220) 17 11.1986 
(151) 02 09 1987 
(180) 17 11.2006
(540) EXTRADENT
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK;
(510) Zubné pasty.
(511) 3 
(210) 54910

(111) 166 670 
(220) 17 111986 
(151) 02.09.1987 
(180) 17.11 2006
(540) ANTIPO
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK;
(510) Kozmetické výrobky, dezodorizačné prípravky
(511) 3 
(210) 54912

(Hl) 166 700
(220) 06 01.1987
(151) 23 09 1987
(180) 06 01.2007
(540) ZESTRIL

(730) ZENECA LIMITED, Imperial Chemical House, 
9 Mill bank, London SWlP 3 JF1 GB,

(510) Farmaceutické prípravky a látky.
(511) 5 
(210) 54971

(111) 166 704 
(220) 22.01.1987 
(151) 25.09.1987 
(180) 22.01.2007
(540) ACUMAX
(730) The Wellcome Foundation Limited, Londýn, 

GB;
(510) Farmaceutické prostriedky a látky.
(511) 5 
(210) 54992

(111) 166 710 
(220) 27.01.1987 
(151) 06.10.1987 
(180) 27.01.2007

(540) GUESS ?
(730) GUESS?, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, Los Angeles, California, US,
(510) Odevy, osobná bielizeň, topánky, črievice, tramp- 

ky.
(511) 25 
(210) 54996

(111) 166 724 
(220) 03.02.1987 
(151) 15.10 1987 
(180) 03.02.2007
(540) ACTIGESIC
(730) The Wellcome Foundation Limited, Londýn, 

GB;
(510) Farmaceutické prostriedky a látky.
(511) 5 
(210) 55010

(111) 166 808 
(220) 25.02 1987 
(151) 08.02.1988 
(180) 25.02.2007
(540) KOITO
(730) Koito Manufacturing Co., Ltd., Tokyo, JP, 
(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne 

účely, prístroje a nástroje navigačné, t.j. prístroje 
a nástroje určené na prenášanie rozkazu, na me
ranie a prístroje všeobecne používané pri riadení 
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické a 
prístroje a nástroje elektrické, nezačleněné do í- 
ných tried, prístroje a nástroje na bezdrôtovú te
legrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, 
optické vrátane premietačov obrazu a zväčšova
cích prístrojov, prístroje a nástroje na váženie a 
meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane 
signálnych píšťaliek, prístroje a nástroje určené 
na kontrolné účely, prístroje a nástroje na zá-



chranné a učebné účely, automaty uvádzané do 
činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje 
na záznam a reprodukciu hovoreného slova, zapi- 
sovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kan
celárskych a dierovacích strojov, hasiace prístro
je, špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré 
sú zaradené do tejto triedy, elektrické zariadenia a 
prístroje (nezahrnuté v iných triedach) vrátane 
tlačených spojov, konektorov a súčastí na použi
tie v dopravných zariadeniach, optické prístroje a 
nástroje vrátane reflexných reflektorov. Osvetľo
vacie a vykurovacie zariadenie na výrobu pary, 
zariadenie na varenie, chladenie, vetranie vrátane 
klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpra
vu vzduchu, zariadenie na rozvod vody a zaria
denie zdravotnícke, svetlomety, koncové svetlá, 
návestné žiarovky a žiarovky do automobilov a i- 
né osvetľovacie zariadenia a prístroje (nezahrnuté 
v iných triedach). Pozemné vozidlá, motory po
zemných vozidiel, poháňacie súkolesia a hnacie 
remene pozemných vozidiel, zariadenia pre letec
kú, lodnú a pozemnú dopravu, súčasti na samo
hybné použitie vrátane spätných zrkadiel, oken
ných regulátorov, čističov svetlometov, displeje, 
súčasti dopravných zariadení a montážne celky 
(nezahrnuté v iných triedach).

(511) 9,11,12
(210) 55033

(111) 166 875 
(220) 07 01 1987 
(151) 06 04 1988 
(180) 07 012007 
(540)

IBETACAMteId
(730) Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation),

7—35 Kitashmagawa 6-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, JP;

(510) Videokamery kombinované s videonahrávačmi, 
videonahrávače, videopásky, videoprehrávače, í- 
né prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu 
zvuku alebo obrazu.

<511) 9 
(210) 54977

(111) 166 899 
(220) 25 11 1987 
(151) 06 05 1988 
(180) 25 11.2007
(540) AVANTI
(730) Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská ak

ciová společnost, 332 02 Starý Plzenec, CZ,
(510) Šumivý nápoj s obsahom alkoholu, vyrábaný na 

báze hrozien viniča hroznorodého
(511) 33 
(210) 55389

(111) 166 945 
(220) 20 02 1987 
(151) 08.06 1988 
(180) 20.02 2007

(540) ARYLON
(730) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COM

PANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, 1007 Market Street, Wilmington, De
laware, US;

(510) Umelé živice.
(511) 1 
(210) 55031

(111) 166 970 
(220) 15 01 1987
(151) 04.07 1988 
(180) 15 01.2007
(540) "TORAY"
(730) Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, 

Inc.), No 2-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi, 
Chuo-ku, Tokyo, JP;

(510) Chemické výrobky používané v priemysle, na 
vedeckých pracoviskách, pri spracovaní fotografií 
a filmov, v poľnohospodárstve, pri pestovaní 
kvetov a v lesníctve, syntetické živice a plasty v 
podobe práškov, kvapalín alebo pást na priemy
selné použitie, umelé hnojivá; zhášacie prostried
ky; látky používané pri popúšťaní a chemické 
prostriedky používané pri spájkovaní, chemické 
látky na konzervovanie potravín; látky na vyčiňo- 
vame koží, lepidlá používané v priemysle, iono- 
memčové živice, ionomeničové vlákna a íono- 
memčové filtračné materiály; predscitlivená do
ska na ofsetovú tlač Farmaceutické, zverolekár
ske a sanitárne látky, potraviny pre dojčiace a in
validné osoby; sadra na lekárske potreby, obva
zový materiál, materiál na plombovanie zubov, 
dentálny vosk, dezinfekčné prostriedky, pros
triedky na ničenie buriny a ničenie škodlivých oi- 
gamzmov; liečivé prostriedky na použitie ako prí
sady a doplnky k potravinám a krmivu vrátane 
monohydrochloridu L-lyzínu; chemické výrobky 
a prostriedky na farmaceutické účely. Chirurgic
ké, lekárske, zubolekárske a zverolekárske prí
stroje a zariadenia vrátane umelej obličky, plaz
movej odsredivky, katatétra a obtokovei trubice

(511) 1,5,10 
(210) 54982

(111) 167 094 
(220) 12 02 1987
(151) 10.11 1988 
(180) 12 02.2007
(540) LIBRESSE
(730) SCA Molnlycke Aktiebolag, 405 03 Goteborg. 

SE,
(510) Dámske vložky a menštruačné tampóny
(511) 5 
(210) 55020

(111) 167 167
(220) 12 02.1987
(151) 27 01 1989 
(180) 12.02.2007

(540) LIBERO



(730) SCA MolnIycke Aktiebolag1 405 03 Gôteborg,
SE;

(510) Mydlá, voňavky, éterické oleje a kozmetické 
prípravky pre deti. Plienky z papiera a pijavého 
papiera.

(511) 3,16 
(210) 55021

(111) 167 510 
(220) 27.01.1987 
(151) 29.12.1989 
(180) 27.01.2007
(540) SKC
(730) SKC Limited, 633, Chongja-dong, Changan-gu, 

Suwon, Kyonggi-do, KP;
(510) Magnetické pásky na záznam televíznych obra

zov, magnetické pásky na záznam zvuku, magne
tické platne, kompaktné gramofónové platne, 
počítačové pásky, magnetické štítky, video
magnetofony, prehrávače videoplatní, riadiace 
jednotky magnetických platní, zariadenie na čí
tanie z magnetických štítkov.

(511) 9 
(210) 54997



Prevody ochranných známok

Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

90 110 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

26 03 97

90 110 AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

Prvá kozmetická a s., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

26 03 97

90 798 Pražské pivovary, s p , Praha, CZ; Pražské pivovary, a s., Nádražní 84, 
150 54 Praha 5, CZ;

05 03 97

91 997 AVIA, koncern, Praha, CZ; AVIA, š. p , Praha, CZ; 06 03.97

91 998 AVIA, koncern, Praha, CZ, AVIA, š p , Praha, CZ, 06 03 97

92 527 Bicoastal Corporation, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, NY, US;

Bicoastal Royalties Corporation, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, NY, US;

19.03 97

92 527 Bicoastal Royalties Corporation, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delawa
re, NY, US;

SEMI-TECH MICROELECTRONICS 
(OVERSEAS) LIMITED, Douglas, Isle 
of Man, GB,

19.03.97

94 953 TANQUERAY GORDON & Company 
Limited, Londýn, GB,

UNITED DISTILLERS PL C, tiež 
obchodujúca ako ALEXANDER 
GORDON & COMPANY, Edinburgh, 
Škótsko, GB,

27 02 97

96 279 Pražské pivovary, s p., Praha, CZ, Pražské pivovary, a s, Nádražní 84, 
150 54 Praha 5, CZ,

06 03.97

96 365 Pražské pivovary, s p., Praha, CZ, Pražské pivovary, a. s, Nádražní 84. 
150 54 Praha 5, CZ;

05 03.97

98 103 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK. AB Kozmetika, š p, Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

25 03 97

98 103 AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK,

Prvá kozmetická a s., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

25 03 97

99 025 Léčiva, s p, Dolní Mčcholupy 130, Praha 
10, CZ,

Léčiva, a s, Dolní Mčcholupy 130, 
Praha, 10, CZ,

10 03 97

100 866 Slovakofarma, š p., Hlohovec, SK; SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 
12, Hlohovec, SK;

10.03 97



103 201 MILO, s. p., Olomouc, CZ; MILO Olomouc, a. s., Šantova 14, 
771 59 Olomouc, CZ;

05.06.97

105 650 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

27.03.97

105 650 AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

Prvá kozmetická a. s., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

27 03.97

107 926 Slovakofarma, š. p., Hlohovec, SK; SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 
12, Hlohovec, SK;

10.03.97

108 980 Batéria Slaný, stání podnik, Slaný, CZ; Batéria Slaný, a. s., Netovická 875, 
274 44 Slaný, CZ;

13 03.97

109 356 TEXTILANA, s. p., Liberec, CZ; TEXTILANA, a. s., Liberec, CZ; 27.02.97

109 393 TEXTILANA, s. p., Liberec, CZ; TEXTILANA, a. s., Liberec, CZ; 27.02.97

109 394 TEXTILANA, s. p., Liberec, CZ; TEXTILANA, a. s., Liberec, CZ; 27.02 97

109 395 TEXTILANA, s. p., Liberec, CZ; TEXTILANA, a. s., Liberec, CZ; 27.02.97

110 981 Plzeňský Prazdoj, národní podnik, U Praz
droje 7. Plzeň, CZ;

Plzeňské Pivovary, a. s., U Prazdroje 7, 
304 97 Plzeň, CZ;

03.04 97

111 281 SOLO Sušice, Sušice, CZ; SOLO, a. s., Nádražní 166, Sušice, CZ; 27.02.97

111 288 SOLO Sušice, Sušice, CZ; SOLO, a. s., Nádražní 166, Sušice, CZ; 27.02.97

111 537 SOLO Sušice, Sušice, CZ; SOLO, a. s., Nádražní 166, Sušice, CZ; 27.02 97

119 247 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š p.. Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

25.03 97

119 247 AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

Prvá kozmetická a. s., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK,

25.03.97

119 249 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

25.03.97

119 249 AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

Prvá kozmetická a. s, Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

25.03 97

119 250 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

25.03 97



119 250 AB Kozmetika, š. p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, Prvá kozmetická a. s., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 25.03.97

119 477 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 26.03 97

119477 AB Kozmetika, š. p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, Prvá kozmetická a. s, Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 26 03.97

120 190 Slovakofarma, š. p., Hlohovec. SK, SLOVAKOFARMA, a s., Železničná 
12, Hlohovec, SK,

10.03.97

120 340 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 21.03 97

120 340 AB Kozmetika, š. p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, Prvá kozmetická a s., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 21.03.97

151 960 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p.. Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 26.03.97

151 960 AB Kozmetika, š. p, Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, Prvá kozmetická a. s . Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 26 03 97

151 962 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 26.03 97

151 962 AB Kozmetika, š. p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, Prvá kozmetická a. s., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 26 03 97

152 084 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p , Račianska 
834 15 Bratislava, SK,

155, 27 03.97

152 084 AB Kozmetika, š p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, Prvá kozmetická a. s., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 27.03 97

152 285 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK, AB Kozmetika, š p, Račianska 
834 15 Bratislava, SK,

155, 27 03 97

152 285 AB Kozmetika, š p, Račianska 
834 15 Bratislava, SK,

155, Prvá kozmetická a. s, Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 27 03 97

152 894 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK, AB Kozmetika, š p , Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 24 03 97

152 894 AB Kozmetika, š p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK,

155. Prvá kozmetická a. s., Račianska 
834 15 Bratislava, SK,

155, 24 03 97



152 956 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

24.03.97

152 956 AB Kozmetika, š. p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, Prvá kozmetická a. s., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

24.03.97

153 068 Plzeňský Prazdoj, národní podnik, U Praz
droje 7, Plzeň, CZ;

Plzeňské Pivovary, a. s., U Prazdroje 7, 
304 97 Plzeň, CZ;

03.04.97

153 092 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

24.03.97

153 092 AB Kozmetika, š. p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, Prvá kozmetická a. s., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

24.03.97

153 359 Slovakofarma, š. p., Hlohovec, SK; SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 
12, Hlohovec, SK;

10.03.97

154 225 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

24.03.97

154 225 AB Kozmetika, š. p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, Prvá kozmetická a. s., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

24.03.97

154 817 Pražské pivovary, s. p., Praha, CZ; Pražské pivovary, a. s., Nádražní 84, 
150 54 Praha 5, CZ;

05.03.97

155 245 SOLO Sušice, Sušice, CZ; SOLO, a. s., Nádražní 166, Sušice, CZ; 27.02.97

156 287 Chrysler Motors Corporation, spoločnosť Chrysler Corporation, spoločnosť zria- 07.03.97
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, dená podľa zákonov štátu Delaware,
Highland Park, Michigan, US; Highland Park, Michigan, US;

156 397 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 24.03.97

156 397 AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
15 Bratislava, SK;

834 Prvá kozmetická a. s., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 24.03.97

156 763 THE AMERICAN TOBACCO COMPA
NY, Stamford, Connecticut, US;

BATMARK, INC., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware, US;

24.03.97

157 094 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 24.03.97

157 094 AB Kozmetika, š. p., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, Prvá kozmetická a. s., Račianska 
834 15 Bratislava, SK;

155, 24.03.97



157 117 Makyta, štátny podnik, Ul. 1. mája 882/46, 
020 25 Púchov, SK;

MAKYTA, a s., Ul. 1 mája 882/46, 
020 25, Púchov, SK;

14.03 97

157 118 Makyta, štátny podnik, Ul. 1. mája 882/46, 
020 25 Púchov, SK;

MAKYTA, a. s„ Ul. 1. mája 882/46, 
020 25, Púchov. SK,

13.03 97

157 447 Severočeské tukové závody, š p , Ústí nad 
Labem, CZ;

SETUZA, a. s , Žukovova 100, Ústí nad 
Labem, CZ;

25 03.97

158 881 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š p, Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

24 03 97

158 881 AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK,

Prvá kozmetická a s., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;'

24 03 97

158 919 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK,

24 03 97

158 919 AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK,

Prvá kozmetická a s., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK,

24 03 97

161 874 HIKOR Písek, s p , Písek, CZ, HIKOR Písek, a s , Havlíčkovo nám 
95/11,397 11 Písek, CZ,

18.03 97

163 468 MILO, s. p., Olomouc, CZ; MILO Olomouc, a. s, Šantova 14, 
771 59 Olomouc, CZ,

17.03 97

163 522 The Boots Company PLC, Nottingham 
NG2 3AA, GB,

Knoll AG, Knollstrasse, 67061 Lud- 
wigshafen, DE,

13 03 97

163 761 MILO, s. p., Olomouc, CZ; MILO Olomouc, a s, Šantova 14, 
771 59 Olomouc, CZ;

17.03 97

163 986 Moravské vinařské závody, s. p., Mikulov 
na Moravě, CZ,

Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ,

06 03 97

163 986 Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ,

VÍNO Mikulov, a. s , Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

06 03 97

164 113 American Cyanamid Company, spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Maine, Way
ne, US,

LEDERLE PIPERACILLIN, INC , Box 
AC Pueblo Station, Carolina, Puerto 
Rico, US.

19 03 97

164 868 Moravské vinařské závody, s. p., Mikulov 
na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, s p,, Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

06 03 97

164 868 Víno Mikulov, s. p, Průmyslový areál VÍNO Mikulov, a. s , Průmyslový areál 06.03 97 
1220, Mikulov, CZ; 1220, Mikulov, CZ,



164 869 Moravské vinařské závody, s. p., Mikulov 
na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

06.03.97

164 869 Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

VÍNO Mikulov, a. s., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

06 03 97

164 874 Moravské vinařské závody, s. p., Mikulov 
na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

06.03.97

164 874 Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

VÍNO Mikulov, a. s., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

06.03 97

164 876 Moravské vinařské závody, s. p., Mikulov 
na Moravě, CZ;

Víno Bzenec, s. p., Zámecká 17, Bže
nec, CZ;

07.03.97

164 877 Moravské vinařské závody, s. p., Mikulov 
na Moravě, CZ;

Víno Bzenec, s. p., Zámecká 17, Bze
nec, CZ;

07.03.97

164 890 Moravské vinařské závody, s. p., Mikulov 
na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

06.03.97

164 890 Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

VÍNO Mikulov, a. s., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

06.03.97

164 892 Moravské vinařské závody, s. p., Mikulov 
na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

06.03.97

164 892 Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ,

VINO Mikulov, a. s., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

06 03.97

164 894 Moravské vinařské závody, s. p., Mikulov 
na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál. 
1220, Mikulov, CZ;

06.03 97

164 894 Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

VÍNO Mikulov, a. s., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

06.03.97

164 911 Moravské vinařské závody, s. p., Mikulov 
na Moravě, CZ;

Víno Bzenec, s. p., Zámecká 17, Bze
nec, CZ;

07.03.97

164 912 Moravské vinařské závody, s. p., Mikulov 
na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

06.03.97

164 912 Víno Mikulov, s. p., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ,

VINO Mikulov, a. s., Průmyslový areál 
1220, Mikulov, CZ;

06.03 97

165 286 Moravské vinařské závody, s. p., Mikulov 
na Moravě, CZ;

Víno Bzenec, s. p., Zámecká 17, Bze
nec, CZ;

07.03 97



165 846 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK,

25 03 97

165 846 AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

Prvá kozmetická a. s, Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK,

25 03 97

166 669 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK, AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK,

25 03 97

166 669 AB Kozmetika, š p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

Prvá kozmetická a. s., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK,

25.03.97

167 467 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; AB Kozmetika, š. p., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK,

21 03 97

167 467 AB Kozmetika, š. p, Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

Prvá kozmetická a s., Račianska 155, 
834 15 Bratislava, SK;

21.03 97

167 442 The Boots Company PLC, Nottingham 
NG2 3AA, GB;

Knoll AG, Knollstrasse, 67061 Lud- 
wigshafen, DE,

12 03 97

167 535 EVONA - státní podnik, Chrudim, CZ; Didex, s r o , ul Rooseveltova 46, 537 
17 Chrudim III, CZ,

19 03 97

167 535 Didex, s r. o., ul. Rooseveltova 46, 537 17 
Chrudim III, CZ;

EVONA, s. r. o., ul. Rooseveltova 46, 
537 17 Chrudim III, CZ,

19 03 97

168 158 Calvin Klein, Inc , New York, US, Calvin Klem Trademark Trust, 1100 
North Market Street, Wilmington, 
Delaware, US,

25 02 97

168 299 SEZ, š p , Dolný Kubín, SK, SEZ, a s, M. R Štefánika 1831/46, 
026 19 Dolný Kubín, SK,

28 02 97

176 398 Lykové textilné závody, š. p., Revúca, SK, Lykotex, a s, Priemyselná 306/9, 
050 01 Revúca, SK,

28 02 97



Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok

Číslo zápisu Majiteľ S účinnosťou 
od:

90 110 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 26.03.97

92 527 THE SINGER COMPANY LIMITED, 12 Finch Road, Douglas, Isle of Man, GB; 19.03.97

96 470 INCO ALLOYS LIMITED, Holmer Road, Hereford, GB; 05.03.97

98 103 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 25.03.97

105 650 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 27.03 97

108 980 P AL AB A, a. s., Netovická 875, 274 44 Slaný, CZ; 13.03 97

110981 Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, CZ; 03.04.97

119 247 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 25.03 97

119 249 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK, 25.03 97

119 250 AB Kozmetika, a. s , Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 25.03.97

119 477 AB Kozmetika, a s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 26.03.97

120 340 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 21 03.97

151 960 AB Kozmetika, a s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 26.03.97

151 962 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 26 03 97

152 084 AB Kozmetika, a. s , Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 27 03 97

152 285 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 27.03 97

152 894 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 24 03 97

152 956 AB Kozmetika, a s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 24.03.97

153 068 Plzeňský prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, CZ, 03 04 97



153 092 AB Kozmetika, a s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 24 03 97

154 225 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK, 24.03.97

155 022 Rothmans of Pall Mall limited, Grienbachstrasse 11, 6300 Zug. CH, 28.02 97

155 374 Rothmans of Pall Mall Limited, Grienbachstrasse 11, 6300 Zug, CH, 05 03 97

156 267 AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK, 24 03 97

156 439 CHIRANA - P REMA, a. s , Nám. Dr Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Tu rá, SK; 07 03 97

156 440 CHIRANA - PREMA1 a s., Nám Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK, 07 03 97

156 716 CHIRANA - PREMA, a. s , Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK; 07 03.97

156 717 CHIRANA - PREMA, a s., Nám. Dr Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK; 07.03 97

156 763 THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, Six Stamford Forum, Stamford, Connecti
cut, US,

24 03.97

156 898 CHIRANA - PREMA, a. s , Nám Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK; 07 03 97

157 094 AB Kozmetika, a s , Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 24 03.97

158 881 AB Kozmetika, a s , Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK, 24 03 97

158 919 AB Kozmetika, a s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK; 24 03 97

163 756 Visa international Service Association, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, Cali
fornia, US;

07 03 97

164 407 Kerametal, a s , Bratislava, SK, 19.03 97

165 846 AB Kozmetika, a. s . Račianska 155. 834 15 Bratislava, SK, 25 03 97

166 669 AB Kozmetika, a s , Račianska 155. 834 15 Bratislava, SK, 25 03 97

167 467 AB Kozmetika, a. s , Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK, 21 03 97



Licenčné zmluvy

Číslo zápisu Majiteľ Nadobúdateľ licencie Dátum uzatvore- S účinnosťou 
nia licenčnej od:
zmluvy

99 025 Léčiva, a. s., Dolní Mčcholupy 
130, Praha 10, CZ;

BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča, 
SK;

01.10.1992 10.03.97

99 025 Léčiva, a. s., Dolní Mčcholupy 
130, Praha 10, CZ;

SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 
Praha, CZ;

24.06.1993 10.03 97

170 691 SOLAREX INTERNATIONAL 
Limited, Shanon, Co. Clare, IE

GOLDTIME BL, spol. s r. o., 
Bratislava, SK;

13.12.1994 05.03.97

Medzinárodné zápisy ochranných známok

(111) 153 154 
(220) 16.08.1957
(800) R 290 273 

11.11.1996 
BY, MD, UA

(111) 166 452 
(220) 11.06.1986 
(800) 508 650

13 02.1997 
BX, FR, HU, PL

(111) 176 993 
(220) 27 02 1996 
(800) 667 990

DE, AT, BX, BG, CN, HR, RU, FR. HU, IT, PL, 
RO, SI, CH, U A, YU

DE, AT, BX, BG, HR, RU, FR, HU, PL, RO,
CH, U A, YU

(111) 177 037
(220) 03.04.1996
(800) 667 375

16 08.1996
DE, AT, BX, BG, HR, RU, FR, HU, PL, RO,
CH, U A, YU

(Hl) 177 038
(220) 03.04.1996
(800) 667 377

16.08.1996
DE, AT, BX, BG, HR, RU, FR, HU, PL. RO,
CH, U A, YU

(111) 177 007 
(220) 03 04.1996 
(800) 667 374

02 10.1996

(111) 177 039 
(220) 03.04.1996 
(800) 667 376

16.08.1996
DE, AT, BX, BG, HR, RU, FR, HU, PL, RO, 
CH, U A, YU



Prehlásenie ochrannej známky za chýrnu

(111) 98 990 
(220) 20.07.1933 
(180) 20.07.2003 
(540)

(730) The Coca - Cola Co., spoločnosť podľa zákonov 
štátu Delaware, Atlanta, US;

S účinnosťou odo dňa: 03.04.1997

(111) 110981 
(220) 12.08.1926 
(180) 12.08.2006 
(540)

(730) Plzenský Prazdroj, národní podnik, U Prazdro
je 7, 304 97 Plzeň, CZ;

S účinnosťou odo dňa: 03.04.1997

(111) 111419 
(220) 08.02.1898 
(180) 08.02.1998
(540) PILSNER URQUELL
(730) Plzeňský Prazdroj, národní podnik, U Prazdro

je 7, 304 97 Plzeň, CZ;

S účinnosťou odo dňa: 03.04.1997

(111) 111421
(220) 18.02.1908 
(180) 18.02.1998
(540) PRAZDROJ
(730) Plzeňský Prazdroj, národní podnik, U Prazdro

je 7, 304 97 Plzeň, CZ:

S účinnosťou odo dňa: 03.04.1997

(111) 111 422 
(220) 18.02.1908
(180) 18.02.1998
(540) URQUELL
(730) Plzeňský Prazdroj, národní podnik, U Prazdro- 

|e 7, 304 97 Plzeň, CZ;

(111) 111530 
(220) 27.10.1898 
(180) 27.10.1998
(540) PRAZDROJ
(730) Plzeňský Prazdroj, národní podnik, U Prazdro

je 7, 304 97 Plzeň, CZ;

S účinnosťou odo dňa: 03.04.97

(111) 111531 
(220) 27.10.1898 
(180) 27.10.1998
(540) PLZEŇSKÝ PRAZDOJ
(730) Plzeňský Prazdroj, národní podnik, U Prazdro

je 7, 304 97 Plzeň, CZ;

S účinnosťou odo dňa: 03.04.1997

(111) 111602 
(220) 23.04.1859 
(180) 23.04.1999 
(540)

lŕ*rľn--------\Pilsner
B i ©r.

M —íS

(730) Plzeňský Prazdroj, národní podnik, U Prazdro
je 7, 304 97 Plzeň, CZ;

S účinnosťou odo dňa: 03.04.1997

(111) 111629 
(220) 28.02.1933 
(180) 28.02.2003
(540) PLZEŇSKÉ PIVO
(730) Plzeňský Prazdroj, národní podnik, U Prazdro

je 7, 304 97 Plzeň, CZ;

S účinnosťou odo dňa: 03.04.1997

(111) 111630
(220) 28.02.1933 
(180) 28.02 2003
(540) PILSNER BIER
(730) Plzenský Prazdroj, národní podnik, U Prazdro

je 7, 304 97 Plzeň. CZ;

S účinnosťou odo dňa: 03.04.1997

S účinnosťou odo dňa: 03.04.1997



(111) 153 068 
(220) 26.06.1957 
(180) 26.06.2007
(540) PILSEN URQUELL
(730) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 

Plzeň,'CZ;

S účinnosťou odo dňa: 03.04.1997

(111) 157 517 
(220) 25.05.1967 
(180) 25.05.2007
(540) PEPSICOLA
(730) PepsiCo, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Severná Carolina, US;

S účinnosťou odo dňa: 03.04.1997

(111) 157981
(220) 08.06.1965 
(180) 08.06.2005 
(540)

HITACHI
(730) Hitachi, Ltd., Tokyo, JP;

S účinnosťou odo dňa: 05.03.1997

(111) 513 262
(540) FINAVESTAN
(730) PETROFINA, sociéte anonyme, 52, rue de é 

Industrie, Bruxelles, BE;

S účinnosťou odo dňa: 27.02.97

(111) 540 218
(540) FINAPRENE
(730) PETROFINA, sociéte anonyme, 52, rue de é 

Industrie, Bruxelles, BE;

S účinnosťou odo dňa: 27.02.97

(111) 548 708
(540) FINA
(730) PETROFINA, sociéte anonyme, 52, rue de é 

Industrie, Bruxelles, BE;

S účinnosťou odo dňa: 27.02.97

(111) 165 467
(220) 02.09.1983 
(180) 02.09.2003
(540) GAMBRINUS
(730) Plzeňský Prazdroj, národní podnik, U Prazdro

je 7, 304 97 Plzeň, CZ;

S účinnosťou odo dňa: 03.04.1997



Licenčné zmluvy

Číslo zápisu Majiteľ Nadobúdateľ licencie Dátum
nia
zmluvy

uzatvore- S účinnosťou 
licenčnej od:

590 009 Janssen Pharmaceutca N V , 30, 
Tumhoutsweg, 2340 Beerse, BE,

Novo Nordisk A/S - Slovakia, s r 
o, Štefánikova 22, 811 04 Brati
slava, SK,

17 03 1997 24 03 1997

590 009 Janssen Pharmaceutca N V , 30, 
Tumhoutsweg, 2340 Beerse, BE;

UNIDEX, spol s r o , Hlavná 22, 
831 01 Bratislava, SK;

17 03 1997 24 03 1997

590 009 Janssen Pharmaceutca N. V., 30, 
Tumhoutsweg, 2340 Beerse, BE;

Novo Nordisk A/S, Health CARE 
GROUP, Štefánikova 22. 811 04 
Bratislava, SK,

17.03.1997 24 03 1997

Opravy

Vo Vestníku č. 10/95 bol chybne uvedený zoz
nam výrobkov a služieb v OZ 175 352

Správne znenie
(510) Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, 

mydlo, leštiace prípravky, odmasťovacie príprav
ky, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane é- 
tenckých olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty, 
prášky

Vo Vestníku č. 4/97 bol chybne uvedený dátum 
práva prednosti OZ 177 434

Správne znenie:
(320) 31 01 1992

Vo Vestníku č. 9/96 bola chybne uvedená adresa 
majiteľa OZ 176 948, 176 949 a 176 950

Správne znenie
(730) TELEVISA, S. A de C V., Av Chapultepec No 

28. Mexico 06720, MX;

Vo Vestníku č 3/97 bola chybne uvedená adresa 
majiteľa OZ 177 294

Správne znenie
(730) The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan. 

US.

Vo Vestníku č. 3/97 nebola uvedená trieda vý
robkov a služieb v OZ 177 328.

Znenie
(511) 35,36,42




